
 

   

 
III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 

III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 

A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén,  

60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési 

és Juttatási Szabályzat elfogadását. 

 

Ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott korábbi szabályozás hatályát  

veszítette. 

 

Módosítva a Szenátus 

23.a/2007/08. számú határozatával (2007. december 10.) 

64.b/2007/08. számú határozatával (2008. július 7.) 

11.a/2008/09. számú határozatával (2008. szeptember 29.) 

60.ab/2008/09. számú határozatával (2009. március 23.) 

50/2009/10. számú határozatával (2010. március 8.) 

65.a/2009/10. számú határozatával (2010. május 3.) 

88.dd/2009/10. számú határozatával (2010. július 5.) 

27.b/2010/11. számú határozatával (2010. november 22.) 

SZ-34.b/2011/12. (2012. II. 20.) számú határozatával 

SZ-70/2011/12. (2013. V. 13.) számú határozatával 

SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával 

SZ-41/2013/2014. (2014. II. 10.) számú határozatával 

SZ-42/2013/2014. (2014. II. 10.) számú határozatával 

SZ-43/2013/2014. (2014. II. 10.) számú határozatával 

SZ-94/2013/2014. (2014. IV. 28.) számú határozatával 

SZ-111.a/2013/2014 (2014. VI. 30.) számú határozatával 

SZ-111.h/2013/2014 (2014. VI. 30.) számú határozatával 
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A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Szenátusa a vonatkozó jogszabályok – a 

nemzeti felősoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.), valamint a felsőoktatásról 

szóló, 2005. évi CXXXIX.  törvény (a továbbiakban: Ftv); és annak végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 

kormányrendelete (továbbiakban: végrehajtási rendelet), a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 

51/2007. (III. 26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), és a szomszédos államokban élő 

magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény -  figyelembe vételével, a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatának (a továbbiakban: Egyetemi Hallgatói Önkormányzat) egyetértésével az alábbi 

szabályzatot alkotja: 

Általános rendelkezések 1. § 

(1) A szabályzat hatálya kiterjed: 

a) az Egyetemen folyó alapképzések (BA, BSc), mesterképzések (MA, MSc), valamint a korábbi 

felsőoktatási törvény (1993. évi LXXX. törvény) által meghatározott főiskolai alapképzések, 

egyetemi alapképzések, kiegészítő alapképzések, továbbá szakirányú továbbképzések nappali, 

esti és levelező tagozatain, államilag támogatott és költségtérítéses képzésben részt vevő, 

magyar és idegen nyelven tanulmányokat folytató hallgatókra (a továbbiakban: hallgatók); 

b) jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján az a) pont szerinti hallgatókkal azonos 

elbírálás alá eső külföldi hallgatókra; 

c) a Korm. rendelet vonatkozó pontjai tekintetében a doktori képzésben részt vevő hallgatókra. 

(2) A karok a 2. számú mellékletben rendelkeznek a hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi 

szabályairól.  

(3) Az Egyetem által szervezett külföldi részképzés ideje alatt az Egyetem hallgatójának meg kell fizetnie 

mindazokat a díjakat, amelyeket az Egyetem a hallgató számára előír, valamint a hallgató részesül 

mindazon juttatásokban, melyek az Egyetem beiratkozott hallgatóit megilletik. 

(4) Egyéni szervezésű külföldi részképzés ideje alatt a hallgatónak meg kell fizetnie mindazokat a díjakat, 

amelyeket a fogadó intézmény meghatároz.  

(5)1 A kérelmek kezelésének rendjét, beadásának módját a Tanulmányi Vizsgaszabályzat 8. számú 

melléklete tartalmazza. A mellékletben nem szabályozott kérelmek esetében a Szabályzat kari 

mellékleteiben, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari mellékleteiben foglaltakat kell 

alkalmazni. 

(6)2  Ahol jelen Szabályzat   

a) államilag támogatott képzésről/képzésben részt vevő hallgatóról vagy  

b) költségtérítéses képzésről/képzésben részt vevő hallgatóról, illetve  

c) a felsőfokú szakképzésről rendelkezik,  

ott az a) pontban foglaltak mellett magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzést/képzésben 

részt vevő hallgatót, a b) pontban foglaltak mellett önköltséges képzést/képzésben részt vevő 

hallgatót, a c) pontban foglaltak mellett felsőoktatási szakképzést is érteni kell.  

Értelmező rendelkezések 2. § 

(1)   A szabályzat alkalmazásában: 

                                              
1 Beiktatva a Szenátus SZ-34.b/2011/12. (2012. II. 20.) számú határozatával. 
2 Beiktatva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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a) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt 

hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; 

b) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; 

c) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki 

ca) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki 

fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy 

szolgáltatásra szorul vagy 

cb) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy 

előreláthatólag még legalább egy évig fennáll; 

d) családfenntartó: az a hallgató, 

da) akinek legalább egy gyermeke van, 

db)  aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 

ápolási díjra jogosult; 

e) nagycsaládos: az a hallgató, akinek 

ea) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy 

eb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi 

jövedelme nem éri el a minimálbért összegét, vagy 

ec) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; 

f) tartósan beteg: az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban 

állandó ápolást, gondozást igényel. 

g) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben 

(BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), valamint főiskolai első alapképzésben, egyetemi első 

alapképzésben, egyetemi első kiegészítő alapképzésben, valamint doktori képzésben részt 

vevő hallgató, aki 

ga) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy 

gb) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, 

szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott 

képzésben való részvételre. 

h)3 saját bevétel: az Nftv. 82.§ (1)-(2)  bekezdése szerinti térítési díj, továbbá intézményi 

szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási 

tevékenységének eredménye, gazdasági társaságoktól kapott támogatásából származó 

bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás. 

i)4 hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét 

be nem töltött hallgató (jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, 

szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi 

támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy 

intézeti, állami nevelt volt.  

k) belső párhuzamos képzésnek tekinthető, ha a hallgató az Egyetemen belül egyidejűleg több 

szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel. 

                                              
3 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
4 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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l) további (párhuzamos) hallgatói jogviszonynak tekinthető, ha a hallgató egyidejűleg több 

felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

m) kreditindex: a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzata 

osztva az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt teljesítendő harminc kredittel. 

n) korrigált kreditindex: a kreditindex szorozva a félév során teljesített és az egyéni tanrendben 

vállalt kreditek arányával.  

o) összesített korrigált kreditindex: a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének 

mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesítetett korrigált kreditindex számítása 

megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és 

a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni. 

p)5 közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az 

örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a 

nevelőszülő, valamint a testvér. 

q)6 ösztöndíj-átlag: a hallgató tanulmányi teljesítményének mérésére szolgáló mérőszám. Az áltag 

a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzata osztva a felvett 

kreditek számával. Az átlag számítása során a kötelező, és a kötelezően választható tárgyakból 

elért érdemjegyeket és ezek kreditértékeit 1,2-es súllyal kell figyelembe venni. 

r)7 összesített ösztöndíj-átlag: a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és 

minőségi megítélésére szolgál. Az összesítetett ösztöndíj-átlag számítása megegyezik az 

ösztöndíj-átlag számításával, azzal, hogy a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket 

kell figyelembe venni. 

 

A) JUTTATÁSOK 

 

A hallgatói támogatások forrásai 

3. § 

 

A hallgatói támogatások intézményi előirányzati keretét alkotja: 

 

(1) Hallgatói normatíva: az államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben (BA, 

BSc), mesterképzésben (MA, MSc), valamint első főiskolai alapképzésben, első egyetemi 

alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatók október 15-i és március 15-i 

statisztikai adatközlések szerinti jogosulti létszámának számtani közepe és a tárgyévre vonatkozó 

költségvetési törvényben rájuk megállapított hallgatói juttatásokhoz nyújtott egy főre jutó normatív 

hozzájárulás szorzatából képzett keretösszeg.  

(2) Doktorandusz hallgatók ösztöndíjkerete: az államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) 

doktori képzésben részt vevő hallgatók éves jogosultsági létszáma és a költségvetési törvényben 

meghatározott egy főre jutó doktori ösztöndíj szorzatából képzett keretösszeg megnövelve a 

                                              
5 Beiktatva a Szenátus 60.ab/2008/09. számú határozatával. (2009. március 23.) 
6 Beiktatva a Szenátus 65.a/2009/10. számú határozatával (2010. május 3.) 
7 Beiktatva a Szenátus 65.a/2009/10. számú határozatával (2010. május 3.) 
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doktorandusz hallgatókra jutó tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva 56%-

ával. 

(3) Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva: az (1) és a (2) bekezdésben 

meghatározott hallgatói kör együttes évi átlaglétszáma és a költségvetési törvényben 

meghatározott egy főre jutó tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva 

szorzatából képzett keretösszeg csökkentve a doktorandusz hallgatókra jutó tankönyv- és 

jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva 56%-ával. 

(4) A kollégiumi támogatás: az Egyetem kollégiumaiban vagy a Public Private Partnership keretében 

felépített/felújított diákotthonban vagy az Egyetem által bérelt kollégiumi férőhelyen elhelyezést 

nyert, az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott hallgatói kör együttes évi átlaglétszáma és a 

költségvetési törvényben meghatározott egy főre jutó kollégiumi támogatás szorzatából képzett 

keretösszeg. 

(5) Lakhatási támogatás normatívája:  az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott hallgatói kör együttes 

évi átlaglétszáma - csökkentve az Egyetem fenntartásában lévő kollégiumban és a Public Private 

Partnership keretében felépített/felújított diákotthonban, valamint az Egyetem által bérelt 

férőhelyen elhelyezett államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók és 

ösztöndíjas doktoranduszok létszámával, valamint  a képzés székhelyén állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkező államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók és 

ösztöndíjas doktorandusz hallgatók éves létszámának 95%-ával - és a tárgyévre vonatkozó 

költségvetési törvényben meghatározott egy főre jutó lakhatási normatíva szorzatából képzett 

keretösszeg. 

 (6) Köztársasági ösztöndíj: a ténylegesen ösztöndíjban részesülő hallgatók számának – ami legfeljebb 

az október 15-i statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben (BA, 

BSc), mesterképzésben (MA, MSc), valamint első főiskolai alapképzésben, első egyetemi 

alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a –, valamint 

a költségvetési törvényben erre a célra megállapított támogatás egy főre jutó összegének 

szorzatából képzett keretösszeg.  

(7) A hallgatói támogatások egyetemi előirányzatát képezik még az állam által költségvetésben 

biztosított, valamint az egyéb költségvetésen kívüli források (intézményi, alapítványi és egyéb 

szponzori támogatás). 

 

Jogcímek és keretek 

4. § 

 

(1) Az állami költségvetés terhére a hallgatói juttatásokhoz biztosított támogatás felhasználásának 

jogcímei: 

a) teljesítmény alapú ösztöndíj 

aa) tanulmányi ösztöndíj, amely a tantervi előírások teljesítésével összefüggő tanulmányi 

eredmények alapján megállapított általános tanulmányi ösztöndíj; 

ab) köztársasági ösztöndíj; 

ac)8 intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj: 

                                              
8 Módosítva a Szenátus SZ-111.a/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
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 kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj, 

 szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj, 

 egyéb kari ösztöndíj (külföldi részképzési ösztöndíj, szakmai gyakorlat alatt járó támogatás, 

TDK ösztöndíj, Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj, kiemelt közösségi ösztöndíj, 

közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj stb.). 

b) szociális alapú ösztöndíj: 

ba) rendszeres szociális ösztöndíj; 

bb) rendkívüli szociális ösztöndíj; 

bc) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része;  

bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja; 

be) alaptámogatás; 

bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása;9 

c) doktorandusz ösztöndíj; 

d) 10 11  

e) intézményi működési költségek finanszírozása: 

ea) jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez 

szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók 

tanulmányait segítő eszközök beszerzése; 

eb) kulturális tevékenység, valamint sporttevékenység támogatása; 

ec) kollégium fenntartása, működtetése; 

ed) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás; 

ee) a hallgatói önkormányzat működésének támogatása. 

(2) A 4. § (1) bekezdés aa) pontja szerint meghatározott jogcím (tanulmányi ösztöndíj) szerinti és ac) 

pontja szerint meghatározott jogcím (intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj) szerinti 

kifizetésre a 3. § (1) bekezdésében szereplő hallgatói normatíva kari összegének 65,3%-a fordítható. 

(3) A 4. § (1) bekezdés ba) pontja szerint meghatározott jogcím (rendszeres szociális ösztöndíj) szerinti, 

a bb) pontja szerint meghatározott jogcím (rendkívüli szociális ösztöndíj) szerinti és a be) pontja 

szerint meghatározott jogcím (alaptámogatás) szerinti, illetve a bf) pontja szerint meghatározott 

jogcím (szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása) szerinti kifizetésre használhatók fel az 

alábbi keretösszegek: 

a) 12 a 3. § (1) bekezdésében szereplő hallgatói normatíva kari összegének 30,7%-a, és 

b) 13 a 3. § (5) bekezdésében szereplő lakhatási támogatás normatívája kari összegének 35%-a, valamint 

c)14  

 (4) 4. § (1) bekezdés ea) pontja szerint meghatározott jogcím (jegyzet-előállítás támogatására, 
elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök 
beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök 

                                              
9 Beiktatva a Szenátus 50/2009/10. számú határozatával (2010. március 8.) 
10 Módosítva a Szenátus SZ-70/2011/12. (2013. V. 13.) számú határozatával. 
11 Törölve a Szenátus SZ-111.a/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
12 Módosítva a Szenátus SZ-70/2011/12. (2013. V. 13.) számú határozatával. 
13 Módosítva a Szenátus SZ-70/2011/12. (2013. V. 13.) számú határozatával. 
14 Törölve a Szenátus 88.dd/2009/10. számú határozatával (2010. július 5.) 
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beszerzésére) szerinti kifizetésre a 3. § (3) bekezdésében szereplő tankönyv- és jegyzettámogatás, 

sport és kulturális normatíva kari hallgatói létszámarányos összegének 24%-a fordítható.  

Az így kapott összeg százalékos megoszlása: 

a) jegyzet-előállítás támogatása       47,5% 

b) elektronikus tankönyvek, tananyagok előállítására, beszerzése 

és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése  47,5% 

c) a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése 5,0% 

Az a) és b) pontok szerinti kari keretösszegek felhasználásáról minden évben legkésőbb május 31-ig, a 

kari költségvetés tárgyalása során dönt – a kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével - a Kari 

Tanács. A c) pontban szereplő keretösszeg felhasználásáról egyetemi szinten a Fogyatékosügyi 

Bizottság dönt.  

(5) A 4. § (1) bekezdés eb) pontja szerint meghatározott jogcím (kulturális tevékenység, valamint 
sporttevékenység támogatása) szerinti kifizetésre a 3. § (3) bekezdésében szereplő tankönyv- és 

jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva kari összegének 20%-a fordítható. A támogatás kari 

hallgatói létszámarányos összegeinek egyetemi színtű felhasználásáról a Kari Tanácsok javaslata 

alapján minden évben legkésőbb május 31-ig – az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértésével 

– a Szenátus dönt. 

(6) Kizárólag a 4. § (1) bekezdésének ec) pontja szerint meghatározott jogcímen, azaz az Egyetem 

kezelésében levő kollégiumok, az Egyetem által bérelt, valamint a más fenntartó által – az 

Egyetemmel kötött szerződés alapján – működtetett bentlakásos intézményben az államilag 

támogatott hallgatók és ösztöndíjas doktorandusz hallgatók elhelyezésére szolgáló férőhelyek 
fenntartására, működtetésére használható fel a 3. § (4) bekezdésében szereplő kollégiumi 

támogatás keretösszege. A kollégiumi férőhelyeket a jogosult hallgatók természetbeni juttatásként 

kapják. 

(7) 15 A 4. § (1) bekezdésének ed) pontja szerint meghatározott jogcímen kollégiumi férőhely bérlésére, 
kollégiumi felújítására a 3. § (5) bekezdésében szereplő lakhatási támogatás normatívája 

keretösszegének 65%-a fordítható. 

(8) A 4. § (1) bekezdésének ee) pontja szerint meghatározott jogcímen, a hallgatói önkormányzat 
működésének támogatására a 3. § (1) bekezdésében szereplő hallgatói normatíva keretösszegének 

2%-a fordítható. 

(9)16 Az állami költségvetés terhére a hallgatói juttatásokhoz biztosított támogatást a karok között az 

oktatási ügyekért felelős minisztérium statisztikai jelentéseiben szereplő adatok alapján kell 

megosztani. 

(10)17 A tanulmányi ösztöndíj, a kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj, a szakmai tudományos aktivitási 
ösztöndíj, a rendszeres szociális ösztöndíj és a doktorandusz ösztöndíj egy félévre adható juttatások. 

(11)18 A pályázati alapon elnyerhető támogatások (4 §. (1) bekezdés ab), ac), ba), bb), be) valamint a 

4/A. és 4/B. § kiírását meg kell jelentetni az Egyetemi honlap hallgatóknak szóló oldalain és egyéb 

szokásos módon. A pályázatok eredményét a kiírás helyein kell közölni. 

                                              
15 Módosítva a Szenátus SZ-70/2011/12. (2013. V. 13.) számú határozatával. 
16 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
17 Módosítva a Szenátus SZ-111.b/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
18 Beiktatva a Szenátus SZ-111.a/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
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(12)19 A jelen szabályzatban nevesített ösztöndíjak az 1995. évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló 

törvény 1. számú mellékletének 4.12-es pontja értelmében mentesek az adó alól. 

 

4/A. §20 

 

Az Nftv. 85/B. §-ában foglaltakkal összhangban egyéb, az Egyetem vagy a Kor Korm. rendelet 2. § (h) 

pontjában meghatározott saját bevétele terhére tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjat hoz 

létre az önköltséges/részösztöndíjas hallgatók részére. Az ösztöndíj a BCE Hallgatói 

Kompenzációs Program elnevezést viseli, részletes szabályozását a 9. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

4/B. §21 

 

A 4. § (1) bekezdés ac) pontjában nevesített szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj forrását az 

intézmény a hallgatói juttatásokon kívül kiegésztheti a Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján 

a nappali tagozatos hallgatói részére, az Nftv. 85/B. §-ában foglaltakkal összhagnban, a Korm. 

rendelet 2. § (h) pontjában meghatározott saját bevétele terhére. A szakmai tudományos aktivitási 

ösztöndíj részletes szabályozását a 9/B. § tartalmazza. 

 

4/C. §22 

 

Az Nftv. 85/B. §-ában foglaltakkal összhangban a Kar Korm. rendelet 2. § (h) pontjában meghatározott 

sagját bevétele terhére egyéb kari ösztöndíjat hozhat létre az államilag 

támogatott/költségtérítéses hallgatói részére. 

 

A hallgatói jogosultság, a támogatások folyósítása 

5. § 

 

(1) Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag támogatott képzésre 

felvett,  

a) és 1997. január 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesített személy, ezen jogviszonyának 

keretében tanulmányainak befejezéséig;  

b) az 1997/1998-as tanévben 1997. január 1. után, az 1998/1999-es, 1999/2000-es tanévben 

hallgatói jogviszonyt létesített személy, ezen jogviszonya keretében tanulmányai befejezéséig, 

amennyiben 

ba) első oklevele megszerzése érdekében folytatja tanulmányait (első alapképzés) vagy 

bb) a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon első 

egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre 

                                              
19 Beiktatva a Szenátus SZ-111.a/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
20 Beiktatva a Szenátus SZ-111.a/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
21 Beiktatva a Szenátus SZ-111.a/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
22 Beiktatva a Szenátus SZ-111.a/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
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épülő első tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés keretében folytatja 

tanulmányait (első kiegészítő alapképzés); 

c) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen 

jogviszonya keretében 

ca) amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első 

alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben 

előírt képzési idő féléveinek számát nem haladja meg, vagy  

cb) amennyiben tanulmányai megkezdésekor egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezett, és 

a második egyszakos tanári végzettség megszerzését eredményező képzésben vesz részt, 

továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben 

előírt képzési idő féléveinek számát, vagy 

cc) amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei 

bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell 

rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési 

követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát, vagy 

cd) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, 4 féléven keresztül; 

d) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt 

létesített személy ezen jogviszonya keretében amennyiben 

da) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első alapképzésben 

vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési 

követelményekben előírt képzési idő félévei számának legalább 8 féléves képzés esetén 

hárommal, egyébként kettővel megnövelt értékét vagy, 

db) e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében 

e jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben 

vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg az új képzés 

képesítési követelményeiben előírt képzési idő félévei számának legalább 8 féléves képzés 

esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értékét vagy, 

dc) tanulmányai megkezdésekor államilag finanszírozott egyszakos közismereti tanári vagy 

hittanár-nevelő képzésben vett részt, és a második egyszakos közismereti tanári 

végzettség megszerzését eredményező képzésben vesz részt, továbbá megkezdett 

féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő 

félévei számának legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel 

megnövelt értékét, vagy 

dd) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti 

követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, 

továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben 

előírt képzési idő félévei számának legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként 

kettővel megnövelt értékét, vagy 

de) első kiegészítő alapképzésben vesz részt a képesítési követelményekben meghatározott 

képzési időt (4 félév) legfeljebb 2 félévvel meghaladó időtartam alatt; 
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e) bármely szakon költségtérítéses képzésből a Kar döntése alapján, a Karon már meglévő 

államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még 

hátralévő időtartamban. 

f) 2006. március 1-je előtt felsőfokú szakképzés keretében tanulmányokat kezdett hallgató a 

felsőfokú szakképzés képzési idejét kettővel meghaladó számú félévig. 

g) A 2006/2007-es tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített hallgató  

ga) 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben, 

beleértve a felsőfokú szakképzést is.  

gb) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb 2 félévvel lehet hosszabb, 

mint az adott tanulmányok képzési ideje. 

gc) A fogyatékkal élő hallgató támogatási ideje 4 félévvel megnövelhető. 

gd)23 A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további 6 félévvel 

meghosszabbítható. A 2012/2013 tanévben, vagy azt követően doktori képzést megkezdő 

hallgató támogatási ideje legfeljebb további két félévvel meghosszabbítható. 

ge) Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses 

képzési formában folytathatja. 

(2) A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha 

betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. 

A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített 

félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta 

volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. 

Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a Kar a megszűnt 

intézményben befejezett félévekből nem ismert el.  

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a költségtérítéses képzésből kari döntés alapján, a 

meglévő államilag támogatott helyre átvett hallgatóra is, a kilépett hallgató képzési idejéből még 

hátralévő időtartamban.   

(4) Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és 

szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely 

képzési ciklusban végbizonyítványt (abszolutóriumot) szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem 

vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú 

szakképzés tekintetében is. 

(4/A) 24  2010. szeptemberétől az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a 

felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos 

képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag a (5) bekezdés szerinti feltételek 

fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú 

szakképzés tekintetében is. 

                                              
23 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
24 Az Ftv. 55. § (2) bekezdése szerint első alkalommal a 2010 szeptemberétől az első évfolyamon államilag támogatott képzés keretében 

tanulmányokat kezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. Beiktatva a Szenátus 50/2009/10. 
számú határozatával (2010. március 8.) 
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(4/B)25 A tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben vagy azt követen megkezdett hallgatók esetében a 

magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban 

szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban magyar állami 

(rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további 

(párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott 

állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. 

(5) A 2007/2008-as tanévben vagy azt követően tanulmányaikat első évfolyamon megkezdett hallgatók 

esetében, ha a hallgató az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében  

a) létesít további (párhuzamos) jogviszonyt, illetve 

b) kapcsolódik be belső párhuzamos képzésbe 

a támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor az aktív 

féléveket egy félévként kell nyilvántartani, minden más esetben két félévként kell nyilvántartani a 

képzésekben megkezdett aktív  féléveit. 

Az egyidejű tanulmányok folytatása során a képzési szinttől (osztatlan szerkezetben: főiskolai és egyetemi 

szint; ciklusokra bontott, osztott képzésben: felsőfokú szakképzés, alapképzés, mesterképzés, 

doktori képzés) függetlenül a maximális támogatási idő 12 félév. 

(6) A tanulmányaikat a 2006/2007-es tanévben megkezdett hallgatók esetében a támogatási idő, illetve 

a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor az aktív féléveket egy félévként 

kell nyilvántartani, ha a hallgató 

a) további (párhuzamos) jogviszonyt létesít, illetve 

b) belső párhuzamos képzésbe kapcsolódik be. 

(7) A 2006. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyban álló, államilag finanszírozott első főiskolai 

alapképzésben, első egyetemi alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben részt vevő nappali 

tagozatos hallgatók a hallgatói juttatási keretösszegből tanulmányi alapú ösztöndíj címen juttatásra 

a képesítési követelményekben előírt képzési (tanulmányi) időszakra – első főiskolai alapképzésben 

6, illetve az élelmiszertechnológus mérnöki szak esetében 7, első egyetemi alapképzésben 10, első 

kiegészítő alapképzésben 4 megkezdett (aktív) félév – jogosultak. Egyéb hallgatói juttatásokra – 

szociális támogatás, kollégiumi férőhely – a képesítési követelményekben meghatározottakon túl 

legalább 8 féléves képzés esetén további 3, egyébként további 2 megkezdett (aktív) félévig 

jogosultak.  

(8) A 2006. szeptember 1-jével vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag 

támogatott alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), első kiegészítő alapképzésben 

részt vevő nappali tagozatos hallgatók a hallgatói juttatási keretösszegből juttatásokra a képzési és 

kimeneti követelményekben meghatározott képzési időn túl további 2 megkezdett (aktív) félévig 

jogosultak. 

(9) A hallgató a 4. § (1) bekezdésének b) (szociális alapú ösztöndíj) és c) (doktorandusz ösztöndíj) 
pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől 

kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói 

jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, 

amellyel előbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt.  

                                              
25 Beiktatva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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(10) A hallgató a 4. § (1) bekezdésének ab) pontjában meghatározott támogatási jogcímen (köztársasági 

ösztöndíjban) egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot 

ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül köztársasági 
ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. 

(11) A 4. § (1) bekezdésének aa) pontjában meghatározott tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) 

hallgatói jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési, első kiegészítő 

alapképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható.  

(12) Engedéllyel a beiratkozási/bejelentési időszakot követően beiratkozott/bejelentkezett hallgató 

hallgatói támogatásra csak a beiratkozást/bejelentést követő hónap első napjától jogosult. 

Visszamenőlegesen hallgatói támogatás nem fizethető ki. 

(13) A 4. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként 

kerül átutalásra a jogosult hallgató részére.  

(14) A 4. § (1) bekezdés aa) pontjában meghatározott jogcímen (tanulmányi ösztöndíj) és be) pontja 

szerint meghatározott jogcímen (alaptámogatás) az államilag támogatott teljes idejű (nappali 

tagozatos) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), valamint főiskolai első 

alapképzésben, egyetemi első alapképzésben, egyetemi első kiegészítő alapképzésben részt vevő 

hallgató, illetve a felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. 

(15) A 4. § (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott jogcímen (köztársasági ösztöndíj) és bf) pontja 

szerint meghatározott jogcímen (szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása) a teljes idejű 

(nappali tagozatos) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), valamint főiskolai első 

alapképzésben, egyetemi első alapképzésben, egyetemi első kiegészítő alapképzésben részt vevő 

hallgató részesülhet támogatásban.  

 (16) A 4. § (1) bekezdés ac) pontjában meghatározott jogcímen (intézményi szakmai, tudományos, 
közéleti ösztöndíj) a teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben 

(MA/MSc), valamint főiskolai első alapképzésben, egyetemi első alapképzésben, egyetemi első 

kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgató, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató 

részesülhet támogatásban.  

(17) A 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímen (doktorandusz ösztöndíj) kizárólag az 

államilag támogatott teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.  

(18) A 4. § (1) bekezdés bd) pontjában meghatározott jogcímen (a külföldi hallgatók miniszteri 
ösztöndíja) az államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben (BA/BSc), 

mesterképzésben (MA/MSc), valamint főiskolai első alapképzésben, egyetemi első alapképzésben, 

egyetemi első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgató, illetve a résztanulmányokat folytató 

hallgató részesülhet támogatásban.  

(19) A 4. § (1) bekezdés ba-bb) pontjaiban meghatározott jogcímeken (rendszeres szociális ösztöndíj, 
rendkívüli szociális ösztöndíj) a 2. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott szociális 

juttatásra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. 

(20) A hallgató jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást (pl. diákigazolványt) nem 

vehet igénybe, ha az Egyetemen megkezdett féléveinek száma - beleértve az államilag támogatott 
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képzés idejét is - meghaladja a tizenhat félévet, kivéve, ha a hallgató hallgatói jogviszonya 

megszűnését követő öt év eltelte után létesít új hallgatói jogviszonyt az Egyetemen. 

(21) Az Egyetem a 4. § (1) bekezdésének a), ba) bc) bd) be) c), d) pontjaiban meghatározott ösztöndíjak 

kifizetéséről havi rendszerességgel - a tanulmányi félév első hónapjának kivételével -, legkésőbb a 

tárgyhó 10. napjáig köteles intézkedni a hallgató számlavezető pénzintézete felé. 

(22) A hallgató részére kifizetett juttatásokról az intézmény az adójogszabályok alapján kiadott 

gazdasági főigazgatói körlevélben meghatározott módon és formában igazolást ad ki. 

(23) A hallgatói juttatásokban részesülő hallgató köteles a juttatás folyósításának időszaka alatt 

minden, a folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn - de legfeljebb 15 napon - belül írásban 

értesíteni a Diákjóléti Bizottságot.  

(24) A hallgatóval szemben –a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat szerint- fegyelmi eljárás 

indítható, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl. 
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A hallgatói előirányzat keretének felosztása 

6. § 

 

(1) A hallgatók számára biztosított juttatási keretösszeg felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza: 

  

 

I. Hallgatói normatíva keretösszege:       100%  

a) 26 Teljesítmény alapú ösztöndíjkeret     65,3% 

Ebből: 

- tanulmányi ösztöndíj, 

- kiemelt ösztöndíj          1% 

- szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj 

- egyéb kari ösztöndíj  

- külföldi részképzési ösztöndíj, 

- szakmai gyakorlat alatt járó támogatás,  

- TDK ösztöndíj                    

- Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj,  

   kiemelt közösségi ösztöndíj 

- közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj     1,5-3,5%27 

- tartalék         0,5% 

 

b) 28 Szociális alapú ösztöndíjkeret      30,7% 

- rendszeres szociális támogatás, 

- rendkívüli szociális támogatás, 

- alaptámogatás. 

 

c) Intézményi működési költségek finanszírozása 

- Hallgatói önkormányzat működésének támogatása    2% 

 

d)29 30 Egyetemi közéleti ösztöndíj      2% 

- Hallgatói Önkormányzat – Központi keret     1 % 

- Hallgatói Önkormányzat – Corvinus Hallgatói Médiaközpont   0,5 % 

- Hallgatói Önkormányzat – Diákjóléti és kollégiumi ügyek   0,5 % 

 

II. Köztársasági ösztöndíjkeret:       100%  

 

                                              
26 Módosítva a Szenátus SZ-111.a/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
27 Az Egyetem Kertészettudományi, Tájépítészeti és Élelmiszertudományi Karán 1,5 százalék, a Gazdálkodástudományi, 
Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi Karokon 2,3 százalék. 
28 Módosítva a Szenátus SZ-70/2011/12. (2013. V. 13.) számú határozatával. 
29 Beiktatva a Szenátus 50/2009/10. számú határozatával (2010. március 8.) 
30 Módosítva a Szenátus SZ-70/2011/12. (2013. V. 13.) számú határozatával. 
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III. Doktorandusz hallgatók ösztöndíjkerete:      100% 

- Doktorandusz hallgatók normatívája     100% 

- Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva  

doktorandusz hallgatókra jutó keretének     56% 

 

IV. Bursa Hungarica Felsőoktatási Intézményi keretösszege:    100% 

 

V. Lakhatási támogatás normatívájának keretösszege: 

 

a) 31 Szociális alapú ösztöndíjkeret      35%  

- rendszeres szociális támogatás, 

- rendkívüli szociális támogatás, 

- alaptámogatás. 

 

b) 32 Intézményi működési költségek finanszírozása 

 

- Kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás      65% 

 

VI. Kollégiumi támogatás keretösszege: 

Intézményi működési költségek finanszírozása 

 

- Kollégium fenntartása, működtetése     100% 

  

VII. Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva: 

  

a) Szociális alapú ösztöndíjkeret  

(doktorandusz hallgatók számával csökkentett jogosultak után járó)  56 %  

 

b) Intézményi működési költségek finanszírozása:    44 % 

Ebből: 

- Jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez 

szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók 

tanulmányait segítő eszközök beszerzése     24 % 

- Kulturális tevékenység támogatása      10% 

- Sporttevékenység támogatása      10% 

                                              
31 Módosítva a Szenátus SZ-70/2011/12. (2013. V. 13.) számú határozatával. 

32 Módosítva a Szenátus SZ-70/2011/12. (2013. V. 13.) számú határozatával. 
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Teljesítmény alapú ösztöndíjak 

7-9. § 

 

Tanulmányi ösztöndíj 

7. § 

 

(1) Tanulmányi ösztöndíjra Karonként a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret 2. számú mellékletben 

meghatározott részét kell fordítani. 

(2) Tanulmányi ösztöndíjban az Egyetem államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben 

részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak 

megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5 %-ának 

megfelelő összeget, de nem haladhatja meg a köztársasági ösztöndíj mindenkori összegét. 

(3) Tanulmányi ösztöndíj az államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben 

(BA/BSc) hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók számára az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően, 1-1 

félév időtartamára adható. 

(4)33 

(5) Az ösztöndíj-átlag számítása az előző félév valamennyi felvett tárgyának eredménye alapján történik 

az alábbi képlet szerint: 

Ösztöndíj-átlag = 
 

 



VK

VVKK

kreditkredit1,2

érdemjegykreditérdemjegykredit1,2
 

 

ahol K: a mintatanterv/operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és 

szakirányon kötelező tárgy 

 V: a mintatanterv szerinti felvett szabadon választható tárgy 

 

Az elégtelennel vagy „nem vizsgázott”, „nem jelent meg” bejegyzéssel záruló tárgyak a képlet 

számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek. Az ösztöndíj-áltag a félévben teljesített tantárgyak 

kreditértékének és érdemjegyének szorzata osztva a felvett kreditek számával. Az ösztöndíj-átlag 

számítása során a kötelező, és a kötelezően választható tárgyakból elért érdemjegyeket és ezek 

kreditértékeit 1,2-es súllyal kell figyelembe venni. 

A mesterképzési szakok hallgatói részére kreditelismerési eljárás keretében alapképzési szakról előírt és 

a mester szintű végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan 

felvett tárgyak az ösztöndíj-átlagba nem számítanak bele 

A hallgató csak akkor részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, ha a félévben az ösztöndíj-átlagba 

 beszámító tárgyakból legalább 24 kredit értékűt teljesített. Ettől a szabálytól a karok a szakdolgozatra 

adható kreditérték miatt meghatározott esetekben eltérhetnek, de ezen esetekben sem lehet a 

minimum teljesített kredit a mintatanterv/operatív tanterv által a félévre előirányzott 

kreditmennyiség 90%-nál kevesebb. 

 Tanulmányi ösztöndíj csak 3,0 ösztöndíj átlagtól adható. 

                                              
33 Törölve a Szenátus 88.dd/2009/10. számú határozatával (2010. július 5.) 
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Az ösztöndíj-átlagba a más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszony 

keretében, a belső párhuzamos képzés során, illetve a korábbi tanulmányok beszámításával szerzett 

érdemjegyek nem számíthatók bele. 
A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyakat – függetlenül attól, hogy azokat a hallgató 

belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel létesített vendéghallgatói jogviszony keretében 

teljesítette-e – úgy kell tekinteni, mintha azokat a hallgató az Egyetemen teljesítette volna és az 

ösztöndíj-átlag értékébe be kell azok eredményét számítani a Kari Kreditátviteli Bizottság által 

elfogadott kreditekkel és osztályzatokkal.  
(6) A tanulmányi ösztöndíj meghatározása előtt a tanulmányi ösztöndíjra fordítható összeg a Karok, 

között létszámarányosan kerül felosztásra. A Karokon belül a tanulmányi ösztöndíjhoz rendelkezésre 

álló keretösszeg homogén hallgatói csoportok között létszámarányosan kerül továbbosztásra. A 

hallgatók homogén csoportjait képzési szintenként a szakok vagy hasonló szakok csoportjai alkotják. 

A csoportképzés további elveit a 2. számú melléklet tartalmazza.  

(7) 34 

(8) Az államilag támogatott első kiegészítő alapképzésre, illetve mesterképzésre (MA/MSc) belépő 

hallgató tanulmányai első félévében havonta fix összegű tanulmányi ösztöndíjra jogosult. A 

tanulmányi ösztöndíj mértéke a hallgatói normatíva havi értékének 64%-a száz forintra kerekítve. 

(9) Más felsőoktatási intézményből államilag támogatott képzésre átvett hallgató tanulmányai első 

félévében havonta nyolcezer forint tanulmányi ösztöndíjra jogosult, amennyiben ösztöndíj-átlaga 

eléri vagy meghaladja annak az évfolyamnak az előző lezárt félévi ösztöndíj-átlagát, amelyre átvételt 

nyert. 

 

Köztársasági ösztöndíj 

8. § 

 

(1) Köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági 

ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy 

tizedével. 

(2) Köztársasági ösztöndíjra az oktatási ügyekért felelős miniszter pályázati felhívása alapján az a 

hallgató pályázhat, aki 

a) teljes idejű alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc) valamint a korábbi 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény által meghatározott első egyetemi és főiskolai 

alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben vesz részt,  

b) tanulmányai során két félévre bejelentkezett,  

c) tanulmányai során legalább 55 kreditpontot megszerzett, 

d) az Egyetemen folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő tanulmányi 

eredményt ért el és 

e) kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett. 

(3) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az Egyetem előző év október 15-i állapotát 

rögzítő statisztikai adatközlés szerinti, államilag támogatott teljes idejű alapképzésben (BA, BSc), 

                                              
34 Törölve a Szenátus 88.dd/2009/10. számú határozatával (2010. július 5.) 
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mesterképzésben (MA, MSc) valamint a korábbi felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény által 

meghatározott első egyetemi és főiskolai alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben részt vevő 

hallgatók számának 0,8%-a, de legalább egy fő. Az Egyetemen belül karonként a fenti képzésekben 

részt vevő hallgatók létszámának arányában kell meghatározni az ösztöndíjban részesíthető 

hallgatók számát. 

(4) Az ösztöndíj pályázati kritériumrendszerét a 7. számú melléklet tartalmazza. 

(5) A köztársasági ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást a pályázati 

határidőt 30 nappal megelőzően – a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt – az egyetemi 

honlap hallgatóknak szóló oldalain  és a Karok hirdetőtábláin közzé kell tenni. A pályázatokat a 

hallgató a kari mellékletben megjelölt helyre nyújtja be. A kari pályázatokat a Karok –elkülönítetten 

az alapképzésben, hagyományos főiskolai alapképzésben, illetve a mesterképzésben, egyetemi 

alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatókra – rangsorolva minden év július 

25-ig megküldik a Központi Tanulmányi és Informatikai Irodának.Az összegyűjtést követően az 

oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes jóváhagyólag dönt a rangsorról, majd továbbítja azt az 

oktatási ügyekért felelős miniszternek minden év augusztus 1-jéig.  

 (6)35 Amennyiben az Élelmiszertudományi Kar, a Gazdálkodástudományi Kar, a Kertészettudományi Kar, 

a Közgazdaságtudományi Kar, a Tájépítészeti Kar, valamint a Társadalomtudományi Kar közül 

valamelyik Kar nem tudja feltölteni a rendelkezésére álló létszámkeretet, a többi Kar létszámkereten 

felüli jelöltjeiből a Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda a maximálisan 200 pontos rendszerben 

kifejezett pontszámok alapján közös rangsort készít, és feltölti a maradék helyeket, majd tájékoztatja 

a Karokat az eredményről. 

(7) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. 

(8) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a 

köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan 

tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem 

szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja. 

(9) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati 

eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az 

Egyetem felterjesztésében a pályázati kiírásban meghatározott feltételek és az egyetemi keretszám 

alapján arra jogosult lenne, de azt egyetemi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási 

ügyekért felelős miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen 

esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének 

meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az Egyetem elsősorban a hallgatói előirányzat előre nem 

látható kiadásokra elkülönített tartalékkeret terhére, amennyiben ez nem fedezi azt, úgy az érintett 

Kar saját bevétele terhére köteles kifizetni. 

(10) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 

 

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 

9. § 

 

Kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj 

                                              
35 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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9/A. § 

 

(1) 36 A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, 

teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), valamint 

főiskolai első alapképzésben, egyetemi első alapképzésben, egyetemi első kiegészítő alapképzésben 

részt vevő hallgató részére – a 2. számú mellékletben rögzített eljárási rend és elvek szerint – 

pályázat alapján elnyerhető, egyösszegű juttatás, amelyben az a hallgató részesülhet, aki a tantervi 

követelményeknek eleget tesz.  

(2) A kiemelt ösztöndíjra pályázatot kell benyújtani. Az ösztöndíj odaítélésnek szempontrendszerét és a 

folyósítás időtartamát a 2. számú melléklet tartalmazza. 

(3)37 Kiemelt ösztöndíjra adott szakon nem pályázhat az a hallgató, aki az adott tanévben adott szakon 

köztársasági ösztöndíjban részesül. 

(4) A kiemelt ösztöndíjat úgy kell meghatározni, hogy az összhangban legyen a köztársasági ösztöndíj 

mértékével.  

 

                                              
36 Módosítva az SZ-42/2013/2014. (2014. II. 10.) számú határozattal. 
37 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj 

9/B. §38 

 

(1) Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet 

végző hallgató részére pályázat alapján, félévente egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező 

juttatás. 

 

(2) 39  Aktivitási ösztöndíjra jogosult hallgatók a teljes idejű (azaz nappali tagozatos), alap- és 

mesterképzsében, egységes, osztatlan képzésben részt vevő, államilag 

támogatott/költségtérítéses/állami részösztöndíjas/önköltséges hallgatók. 

 

(3) Ellenérték fejében végzett szakmai és tudományos tevékenységre tekintettel pályázni nem lehet. 

 

(4) Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el, amelyet a karok írnak ki – a jogszabályok és a BCE 

belső szabályzatai alapján, különös tekinettel a jelen jogszabályra. 

 

(5) A részletes szabályokat (pályázat benyújtásának határideje, lebonyolítási és bírálati rendje, összege, 

időtartama (max. 1 félév) a kari mellékletek tartalmazzák. 

 

(6) A hallgató által első alkalommal beadott pályázat esetén minden addigi eredményét, a továbbiakban 

pedig csak az előző értékelt pályázata óta eltelt időszakban végzett tevékenységét lehet figyelembe 

venni az értékelésnél. A pályázat nem kerül értékelésre, ha tartalma már koábbi félévekben 

benyújtott és értékelt eredményeket tartalmaz. 

 

(7) A pályázatot a pályázatot kiíró kar dékáni hivatalába kell benyújtani a pályázatban megjelölt határidő 

betartásával, amley jogvesztónek tekintendő. 

 

(8) A pályázathoz csatolni szükséges a szakmai tevékenységet igazoló dokumentumokat: 

- tanszéki ajánlás; 
- demonstrátori tevékenység esetén a tevékenységről szóló rövid összefoglaló, értékelő lap; 
- publikció esetén a megjelent cikk másolata; 
- TDK részvétel igazolása és eredményességének dokumentálása; 
- egyéb szakmai tevékenységet igazoló dokumentum. 

 

(9) Amennyiben a hallgató 

a) demonstrátori tevékenységére tekintettel nyeri el az ösztöndíjat, annak összege 50 000 Ft. 
b) bármely más szakmai és tudományo élet területén kifejtett teljesítményére tekintettel részesedik 

ösztöndíjban, annak összege maximum 50 000 Ft lehet. 
 

(10) Az ösztöndíj odaítéléséről a pályázati bíráló bizottság javaslatára az adott Kar dékánja dönt. 

                                              
38 Módosítva a Szenátus SZ-111.a/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
39 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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(11) A megítélt ösztöndíjakról a hallgató írásban kap értesítést, a HÖK DJB szervezetével egyidejűleg. 
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Egyéb kari ösztöndíj 

9/C. § 

 

(1) Az egyéb kari ösztöndíjak (külföldi részképzési ösztöndíj, szakmai gyakorlat alatt járó támogatás, TDK 

ösztöndíj, Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj, kiemelt közösségi ösztöndíj,  érdekképviseleti 

ösztöndíj stb.) igénybevételének feltételeit és odaítélésük módját a 2. számú melléklet rögzíti. 

 

(2)40 Az egyéb kari ösztöndíjak forrását a Kar a hallgatói juttatásokon kívül kiegészítheti a Korm. rendelet 

10. § (3) bekezdése alapján a nappali tagozatos hallgatói érszére, az Nftv. 85/B. §-ában foglaltakkal 

összhangban, a Korm. rendelet 2. § (h) pontjában meghatározott saját bevétele terhére. 

 

Közéleti ösztöndíj41 

9/D. § 

 

Az Egyetem hallgatói, közéleti ösztöndíjban, pályázat útján részesülhetnek. A beérkezett anyagok 

elbírálását a Rektor, vagy azon Kar dékánja végzi, melyen a hallgató közéleti ösztöndíjban 

részesül. A pályázat további részleteiről a Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya rendelkezik. 

 

Szociális alapú ösztöndíjak 

10-15. § 

 

10. § 

 

(1) A szociális alapú ösztöndíjak célja a rászoruló hallgató segítése a felsőfokú tanulmányok 

folytatásának biztosítása érdekében. 

(2)  A 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott juttatások (rendszeres szociális ösztöndíj, rendkívüli 

szociális ösztöndíj, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, a 

külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, alaptámogatás, szakmai gyakorlaton való részvétel 

támogatása) hallgatói kérelemre adhatók. 

(3) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni 

a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét, 

b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,  

c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek 

költségeit, 

d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére 

és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi 

tolmács igénybevételére, 

e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt 

rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, 

                                              
40 Beiktatva a Szenátus SZ-111.a/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
41 Beiktatva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt 

eltartott gyermekek számára, 

g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. 

 (4)42 A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél őszi félév esetén április, 

május, június hónapok, míg tavaszi félév esetén szeptember, október, november hónapok átlagát, 

egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó, adóbevallással lezárt egy év tizenkettedét kell figyelembe 

venni.  

(5) A pályázatok további feltételrendszerét a 2. számú melléklet határozza meg, ennek során az 

adhatóság kritériumait előzetesen közzétett és jól ellenőrizhető szempontokhoz kell kötni, valamint 

a szociális ösztöndíj tekintetében biztosítani kell a pályázatok bizalmas kezelését az adatvédelmi 

törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

(6) 43  44  A hallgató szociális helyzetét - a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével - 

tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten - a 10. § (2) bekezdése szerinti kérelmezői 

körben - egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel 

mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú 

juttatás elbírálásához. A pályázatok elbírálásához őszi félév esetén a júliusi, tavaszi félév esetén 

a januári tényállást számítja be az erre kijelölt bizottság. 

 

Rendszeres szociális ösztöndíj 

11. § 

 

(1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján – a 2. számú mellékletben 

rögzített eljárási rend és elvek szerint – egy képzési időszakra (félévre) biztosított, havonta 

folyósított juttatás. 

(2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 

hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális 

ösztöndíjra jogosult a Szabályzat 10. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakat figyelembe véve és 

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 

b) halmozottan hátrányos helyzetű vagy  

c) családfenntartó vagy 

d) nagycsaládos vagy 

e) árva. 

(3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 

hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális 

ösztöndíjra jogosult a Szabályzat 10. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakat figyelembe véve és 

a) hátrányos helyzetű – kivéve az árva – vagy 

b) félárva. 

                                              
42 Módosítva a Szenátus 94/2013/2014.  (2014. IV. 28.) számú határozatával. 
43 Beiktatva a Szenátus 50/2009/10. számú határozatával (2010. március 8.) 
44 Módosítva a Szenátus 94/2013/2014.  (2014. IV. 28.) számú határozatával. 
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(4)45 A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 

hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a 14-14/A. § szerinti - nem a részképzés idejére 

adományozott - ösztöndíjban részesül. 

(5) Amennyiben a kétoldalú nemzetközi szerződés, illetve törvény alapján az Egyetemen tanulmányokat 

folytató, nem magyar állampolgárságú, az oktatási ügyekért felelős miniszter által adományozott 

ösztöndíjban részesülő hallgató szociális helyzetét figyelembe véve –  a 2. számú mellékletben 

rögzített eljárási rend és elvek szerint – rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult, az ösztöndíj havi 

összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a. Az ugyanezen 

jogforrások alapján érintett államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatói kör sem 

miniszteri ösztöndíjban, sem rendszeres szociális ösztöndíjban nem részesülhet. 

(6) A szociális támogatás keretében kerül sor a lakhatási feltételek támogatására is. 

 

                                              
45 Beiktatva a Szenátus 11.a/2008/09. számú határozatával (2008. szeptember 29.) 
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Rendkívüli szociális ösztöndíj 

12. § 

 

(1) 46 Rendkívüli szociális ösztöndíjat (segélyt) az év bármely időszakában írásban kérhet (pályázhat) a 

hallgató (az igazolás csatolásával), ha saját vagy családja szociális helyzetében rendkívüli esemény 

következett be. Rendkívüli eseménynek tekinthető például: hosszantartó, súlyos betegség, 

haláleset, szülők nyugdíjazása, egyéb a szociális helyzetben bekövetkező jelentős változás. 

(2) A rendkívüli szociális ösztöndíj (segély) egyszeri juttatás. Ugyanazon rendkívüli eseményre 

hivatkozva kérelmet csak egy alkalommal lehet benyújtani. 

(3) 47 A beérkezett hallgatói kérelmekről öt munkanapon belül döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést 

követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. 

(4) 48  A rendkívüli szociális ösztöndíj bírálati rendjét a 10. számú melléklet tartalmazza.  

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

13. § 

 

(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, mely a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott 

települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból 

(önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató számára az 

Egyetemen megállapított szociális ösztöndíjból (intézményi ösztöndíjrész) áll. 

(2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti 

települési önkormányzat az ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes 

idejű (nappali tagozatos) alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc), valamint a korábbi 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény által meghatározott első egyetemi és főiskolai 

alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben folytatják tanulmányaikat. 

(3) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az Egyetem költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 

(4) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) 

az oktatási ügyekért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé. Az intézményi 

ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, amely 

azonban nem haladhatja meg a legnagyobb összeghatárt. 

(5) Az ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján 

ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. 

(6) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, az Egyetemen folyósított támogatástól. 

(7) Az Egyetem az ösztöndíjat, az ösztöndíjra való jogosultság ellenőrzését követően folyósítja a 

hallgatónak, az egyéb juttatásokkal együtt, és azokkal azonos módon.  

(8) Az ösztöndíj folyósítása előtt felsőfokú tanulmányait megkezdett hallgató számára az intézményi 

ösztöndíjrész folyósítása március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben 

kell kifizetni. Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése március hónapban, de legkésőbb az 

                                              
46 Módosítva az SZ-42/2013/2014. (2014. II. 10.) számú határozattal. 
47 Módosítva a Szenátus 94/2013/2014.  (2014. IV. 28.) számú határozatával. 
48 Beiktatva az SZ-42/2013/2014. (2014. II. 10.) számú határozattal. 
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Egyetemhez  történő átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul, amikor az addig esedékes 

ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az 

intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.  

(9) Amennyiben a hallgató felsőfokú tanulmányait először az ösztöndíj folyósításának félévében kezdte 

meg, akkor az ösztöndíj folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben 

történik október hónaptól, de legkésőbb az Egyetemhez történő átutalást követő első 

ösztöndíjfizetéstől kezdve. 

(10) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 

folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel. 

(11) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj-folyósítás feltételeinek nem felel meg, az Egyetem köteles 

az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. Az Egyetem a tanulmányi félév lezárását követően, 

legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig számol el a ki nem fizetett ösztöndíjakról az oktatási 

ügyekért felelős miniszter által kijelölt pályázatkezelő szervezettel. 

(12) Amennyiben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra, a rá eső, az Egyetem számára már átutalt, de 

a hallgató részére még ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt az Egyetem a pályázatkezelő 

szervezet számára 30 napon belül köteles visszautalni. 

(13) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 

ösztöndíj folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn - de legfeljebb 15 napon - belül írásban 

értesíteni az egyetemi Központi Tanulmányi és Informatikai Irodát és a pályázatkezelő szervezetet. 

Az értesítési kötelezettség keretében a hallgató különösen az alábbi adatok változásairól köteles 

tájékoztatást nyújtani 5 munkanapon belül: 

a) hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó 

lakásának és tartózkodási helyének címe, 

b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, 

c) tanulmányok halasztása. 

(14) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és 

az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a 

jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az Egyetem részére visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési 

kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását 

követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat 

igényt. 

(15) Az Egyetem térítésmentesen köteles havonta, az egyéb általa nyújtott juttatásokkal együtt és 

azokkal azonos módon folyósítani az ösztöndíjat. Az önkormányzati ösztöndíjat az Egyetem csak 

abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezetét a pályázatkezelő szervezet átutalta az 

Egyetem számlájára és az oda megérkezett. 

(16) Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíj fedezete 

nem áll rendelkezésre az Egyetem számláján. 

(17) Az Egyetem költségvetésében az intézményi ösztöndíjrészként megjelenő költségvetési 

támogatások elszámolására – a jogosultság figyelembevételével – az éves beszámoló keretében 

kerül sor. 
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A külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja 

14. § 

 

(1)  A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag 

támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt 

vevő hallgatót kivéve - kérelem alapján az oktatási ügyekért felelős miniszter miniszteri ösztöndíjat 

adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól. 

 (2)  A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel 

a)49  

b) más alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), valamint főiskolai első 

alapképzésben, egyetemi első alapképzésben, egyetemi első kiegészítő alapképzésben részt 

vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves 

összege 34%-ának, 

c) doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben e célra 

megállapított normatíva éves összege egy tizenketted részének. 

(3)  A miniszteri ösztöndíjat a hallgató számára az Egyetem fizeti ki. 

(4)  Az államilag támogatott alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), valamint főiskolai 

első alapképzésben, egyetemi első alapképzésben, egyetemi első kiegészítő alapképzésben, 

valamint doktori képzésben Magyarországon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú 

hallgató, akinek esetében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés előírja, 12 hónapra jogosult 

kollégiumi elhelyezésre. 

(5)  A nemzetközi szerződés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekről a Balassi 

Intézet tájékoztatja az Egyetemet. 

(6)  A 2007. január 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő és magyar állami ösztöndíjjal tanulmányokat 

folytató külföldi hallgatók részére a támogatásokat a velük kötött megállapodás előírásai szerint kell 

kifizetni, azzal az eltéréssel, hogy a Magyar Ösztöndíj Bizottság által adományozott ösztöndíjat az 

Egyetem folyósítja. 

(7) Nemzetközi megállapodás alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok esetében 

az (1)–(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel , hogy az adományozott 

ösztöndíj a részképzés időtartamára szól. 

(8) Azt a hallgatót, aki az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam, valamint olyan 

állam állampolgára és családtagja, aki az Európai Közösséggel és tagállamaival kötött külön 

szerződés értelmében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a magas szintű 

képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU kék kártyával rendelkező 

harmadik országbeli állampolgár, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos 

jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar 

állampolgárságú hallgatót. 

 (9)  Az a hallgató, aki az Egyetemen egyéni szervezésű külföldi részképzésen vesz részt (tehát nem 

államközi egyezmény, nemzetközi csereprogram vagy kétoldalú egyetemi megállapodás keretében 

                                              
49 Hatályon kívül helyezve a Szenátus 64.b/2007/08. számú határozatával (2008. július 7.) 
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vesz részt a képzésben) és nem az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam 

állampolgára és családtagja, a 2. számú mellékletben meghatározott költségtérítést fizet. 

 

14/A. §50 
 

(1) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott 
képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az 
oktatási ügyekért felelős miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat. 

(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 15%-
ának. 

(3) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot a Balassi Intézet bonyolítja le. 
(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) az ösztöndíj célját, 
b) az ösztöndíjra jogosultak körét; 
c) az ösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben álló jogait, illetve az őt terhelő kötelezettségeket; 
d) a döntésre jogosultat; 
e) a pályázat lebonyolítóját, illetve a szerződéskötésre jogosultat; 
f) az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségeit; 
g) a pályázati határidők (benyújtás, elbírálás, értesítés) megnevezését és ezek idejét, helyét; 
h) hiánypótlási lehetőséget. 

(5) Az ösztöndíj kifizetésére a 14. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. 
(6)51 A kedvezménytörvény alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok esetében a 14. § (1)-(5) 

bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott ösztöndíj a részképzés 
időtartamára szól. 

 

Szakmai gyakorlati ösztöndíj 
14/B. §52 

(1) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő 
gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. 

(2) A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítélésének feltételeiről a 2. számú melléklet rendelkezik oly módon, hogy az 
ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől 
eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének 
helye és a lakóhely közötti távolság mértéke megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak. 

(3) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. 

 

Alaptámogatás 

15. § 

 

(1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben (BA/BSc) 

hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói 

normatíva 50 %-ának megfelelő összegű egyszeri alaptámogatásra jogosult, amennyiben a 11. § 

(2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

                                              
50 Beiktatva a Szenátus 64.b/2007/08. számú határozatával (2008. július 7.) 
51 Beiktatva a Szenátus 11.a/2008/09. számú határozatával (2008. szeptember 29.) 
52 Beiktatva a Szenátus 50/2009/10. számú határozatával (2010. március 8.) 
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(2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) mesterképzésben 

(MA/MSc), első kiegészítő alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első 

bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75 %-ának megfelelő összegű 

egyszeri alaptámogatásra jogosult, amennyiben a 11. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek 

megfelel. 

 

Doktorandusz ösztöndíj 

16. § 

 

(1) A 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszegből az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő 

hallgatók doktori ösztöndíj címen, alanyi jogon részesülnek. 

(2) A doktorandusz ösztöndíj összege: az államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben 

részt vevő doktorandusz hallgató után járó tankönyv- és jegyzettámogatási, sport és kulturális 

normatíva éves összegének 56%-ával megnövelt, a költségvetési törvényben e célra megállapított 

doktorandusz normatíva éves összegének egy tizenketted része. 
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Egyéb, a Kar saját bevételéből finanszírozott ösztöndíj 

17. § 

 

A Karok saját bevételük terhére, a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint, szabályzatukban 

rögzítettek szerint, pályázati úton egyéb ösztöndíjat is adományozhatnak.53 

 

 

Intézményi működési költségek finanszírozása 

18-23. § 

 

Jegyzet-előállítás támogatása 

18. § 

 

A 4. § (4) bekezdése értelmében a tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva 24 %-

ának 47,5%-a használható fel digitális tananyag előállítására, beszerzésére, 5%-a fogyatékossággal 

élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére, míg a fennmaradó 47,5%-ot  kell jegyzet-

előállításra fordítani. 

 

Sporttevékenység támogatása 

19. § 

 

(1) Az államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben 

(MA, MSc), valamint első főiskolai alapképzésben, első egyetemi alapképzésben, első kiegészítő 

alapképzésben és az államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) doktori képzésben részt 

vevő hallgatók után járó tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva 10%-a 

fordítható sporttevékenység támogatására. 

(2) A sporttevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a hallgatók részére 

szervezett, illetve nyújtott testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést 

biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás, illetve a sportszövetségi tagsággal kapcsolatos 

tevékenységek. 

(3) A sporttevékenység-támogatás kari hallgatói létszámarányos összegeinek egyetemi szintű 

felhasználásáról a testnevelés tárgy oktatásában részt vevő tanszékek véleményének kikérésével, a 

Kari Tanácsok javaslata alapján – az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértésével - minden 

évben legkésőbb május 31-ig a Szenátus dönt. 

 

Kulturális tevékenység támogatása 

20. § 

 

(1) Az államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben 

(MA, MSc), valamint első főiskolai alapképzésben, első egyetemi alapképzésben, első kiegészítő 

alapképzésben és az államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) doktori képzésben részt 

                                              
53 Módosítva a Szenátus SZ-111.a/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
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vevő hallgatók után járó tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva 10%-a 

fordítható kulturális tevékenység támogatására. 

(2) A kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a hallgatók részére 

szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, 

életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás. 

(3) A kulturális tevékenység támogatása kari hallgatói létszámarányos összegeinek egyetemi szintű 

felhasználásáról a Kari Tanácsok javaslata alapján – az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

egyetértésével - minden évben legkésőbb május 31-ig a Szenátus dönt. 

(4) 54  55  Az Egyetem kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és 

működési rendje alapján, az egyes kollégiumok  az Egyetemi Kollégiumi Bizottság döntése szerint 

jogosultak a kollégium lakóitól féléves, éves rendszerességgel kulturális hozzájárulás címén díjat 

beszedni. A díjtételek befizetése az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül, 

hallgatói gyűjtőszámlára történik. A kulturális hozzájárulási díjak elektronikus hallgatói 

nyilvántartási rendszerben történő rögzítéséről a kollégiumi díjtételek kiírásáért felelős személy 

gondoskodik.  

 

Kollégium fenntartása, működtetése 

21. § 

 

Az egyetemi kollégiumok fenntartásának és működtetésének szabályairól a kollégiumi szabályzatok 

rendelkeznek.  

 

22. § 

 

(1) 56 A lakhatási támogatás normatívája keretösszegének 65%-a használható fel: 

a) kollégiumi férőhelyek bérlésére; 

b) az Egyetem által benyújtott és az oktatási ügyekért felelős miniszter által elfogadott terv 

alapján, külön engedélyezési eljárás keretében, kollégiumi férőhely bővítésére, kollégium-

felújításra, valamint kollégium létesítésének céljait szolgáló épület vásárlására. 

(2) Az Egyetemi Kollégiumi Tanács javaslata alapján a gazdasági főigazgató véleményének kikérése 

mellett, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértésével az (1) bekezdés a) és b) pontja közötti 

megosztásról minden év május 31-ig a Szenátus dönt. 

 

A hallgatói önkormányzat működésének támogatása 

23. § 

 

(1) 57  Az Egyetem az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tevékenységét a költségvetési törvényben 

biztosított hallgatói normatív juttatás részeként normatív támogatással segíti.  

                                              
54  Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. Jelen bekezdésben foglalt szabályokat felmenő 
rendszerben, először a 2013/2014. tanév őszi félévében beiratkozott hallgatókra kell alkalmazni. 
55 Módosítva az SZ-43/2013/2014. (2014. II. 10.) számú határozattal. 
56 Módosítva a Szenátus SZ-70/2011/12. (2013. V. 13.) számú határozatával. 
57 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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(2) A normatív juttatás összege a hallgatói normatíva 2 százaléka. Ennek felhasználásáról az Egyetemi 

Hallgatói Önkormányzat alapszabálya rendelkezik. 

 

Kollégiumi elhelyezés 

24. § 

 

(1) A kollégiumi elhelyezés pályázat alapján elnyerhető természetbeni juttatás. A pályázati kérelmekről 

a 6/e. számú melléklet szerinti pontozásos rendszer alapján kell dönteni. 

(2) Kollégiumi elhelyezés iránti kérelmet az államilag támogatott magyar, vagy azzal azonos elbírálás 

alá eső külföldi állampolgárságú, első alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc) 

valamint a korábbi felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény által meghatározott első főiskolai 

alapképzésben, első egyetemi alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgató, 

továbbá állami ösztöndíjban részesülő doktori képzésben részt vevő hallgató nyújthat be, aki a 

képzési hely közigazgatási határán kívül rendelkezik lakóhellyel. 

(3) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére a férőhelyszám 5%-ának erejéig a 

kollégiumban elhelyezhető a 28. § (1)-(2) bekezdése alapján költségtérítéses hallgató, illetve 

helyben lakó hallgató. 

(4) A pályázat benyújtásának feltételeit és az elbírálás szabályainak meghatározását a Szabályzat 6/e. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

Hallgatói munkadíj58 

25. § 

 

  

(1) Az Nftv. 44. § (1) bekezdése alapján a hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát: 

a) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy 

gyakorlati képzés során az Egyetemen, az Egyetem által alapított gazdálkodó szervezetben vagy 

külső gyakorlóhelyen, 

b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan az Egyetemen vagy az Egyetem által létrehozott 

gazdálkodó szervezetben. 

(2) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka 

törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.  

(3) A hallgatót 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő 

gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely 

fizeti, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felek megállapodása szerinti díjazás illeti, melynek 

ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi 

alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok - eltérő megállapodás hiányában – az Egyetemre, illetve az általa 

létrehozott gazdálkodó szervezetre az átadással átszállnak. 

                                              
58 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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(4) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként - az (1) bekezdés a) pont szerint - 

megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás 

nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka 

törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e 

tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni. 

(5) Az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni a felsőoktatási szakképzésben 

részt vevő hallgató javára. 

(6) A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére az e § (3) bekezdés a) pontjában írtakat az alábbi 

eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) a doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának 

megfelelő időtartamban az Egyetem oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre 

kötelezhető, 

b) a doktorandusz által végzett munka ideje - az a) pont szerinti munkavégzéssel együtt - egy félév 

átlagában nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát, 

c) a doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára 

történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, 

d) a munkadíj havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén 

nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás 

esetén ennek időarányos része. 

 (7) A hallgatói munkaszerződés, az Egyetem és gazdálkodó szervezet közötti szakmai gyakorlatra 

vonatkozó megállapodás és a doktorandusz szerződés mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

B) A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK 

26. § 

 

(1)59 Az államilag támogatott/magyar állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók térítési és egyéb 

díjak fizetésére kötelezhetők. 

(2)60  

(3)61 Az államilag nem támogatott/önköltséges, tobábbá a magyar állami részösztöndíjas képzésben 

részt vevő hallgatók költségtérítési, térítési és egyéb díjakat fizetnek. 

(3/A)62 A magyar állami részösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók a kollégiumi elhelyezéséért az 

államilag nem támogatott/önköltséges hallgatóknak kiszabott díjtételek 50%-ának megfelelő 

összeget, a nem teljesített kreditekért, valamint a képzési és kimeneteli követelményekben 

meghatározott kreditmennyiség 10%-kal való túllépéséért pedig az államilag támogatott/magyar 

állami ösztöndíjas hallgatók által fizetendő díjtételek 50%-ának megfelelő összeget kell, hogy 

fizessenek. 

 (4) A hallgató fizetési kötelezettségei teljesítése – költségtérítési díj, kollégiumi díj, fizetése – alól 

mentességet, fizetési haladékot, részletfizetési kedvezményt a Szabályzat 26-29. §-aiban 

meghatározott illetékes szervezeti egységhez benyújtott kérelme alapján kaphat.  

                                              
59 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
60 Hatályon kívül helyezve a Szenátus 64.b/2007/08. számú határozatával (2008. július 7.) 
61 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
62 Beiktatva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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(4/A)63 Amennyiben a hallgató bármilyen fizetési kötelezettségének az adott határidőig nem tesz eleget, 

tanulmányai hátralévő részében fizetési kedvezményben nem részesülhet. Ezen túlmenően, ha a 

hallgató egy adott díjfizetési kötelezettség esetében egy alkalommal már fizetési haladékban vagy 

részletfizetési kedvezményben részesült, további kedvezményre az adott tétel esetében nem 

jogosult. 

(5) Szociális alapon a költségtérítési díj és a kollégiumi díj megfizetése alól a hallgató részletfizetési 

kedvezményt vagy fizetési haladékot kaphat. 

(6)64 A hallgató tanulmányi teljesítménye alapján az Nftv.82. § szakaszában foglalt szolgáltatási díjak 

megfizetése alól mentességet kaphat. 

(7) Az illetékes Kar dékánja a hallgató költségtérítés-fizetési kötelezettségét a hallgató kiemelkedő 

tanulmányi teljesítménye alapján elengedheti, amennyiben a hallgató képzéséhez kapcsolódó 

költségeket más saját bevétele terhére biztosítani tudja. 

(8) Az illetékes szervezeti egységnek a fizetési kötelezettség teljesítése tárgyában hozott döntéséről 

határozatot kell hoznia. A részletfizetési lehetőséget biztosító határozatban rögzíteni kell  

i. a teljesítés határidejét és ütemezését, azzal a megkötéssel, hogy az első részletet legkésőbb 

az Oktatási és Kulturális Minisztérium felé történő létszámjelentés határidejéig, míg az utolsó 

részletet őszi félév esetén legkésőbb december 1-jéig, tavaszi félév esetében legkésőbb május 

1-jéig kell megfizetni,  

ii. az elmaradás következményeit.  

Elutasítás esetén a határozatban indokolni kell a döntést, és tájékoztatást kell adni a jogorvoslati 

lehetőségről.  

(9) Az illetékes szervezeti egységnek a fizetési haladékot biztosító döntésről határozatot kell hoznia, 

amelyben közölni kell a hallgatóval a legkésőbbi fizetési határidőt, ami őszi félév esetén legkésőbb 

december 1-jéig, tavaszi félév esetében legkésőbb május 1-jéig szólhat. 

(10) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség a Szabályzat 

1. számú mellékletében meghatározott mulasztási és késedelmes teljesítési díj megfizetése alól, 

továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján. 

(11) A hallgató fizetési kötelezettségei teljesítése – költségtérítési díj, térítési díj, kollégiumi díj – alóli 

mentességének, a befizetés alóli kedvezménynek, a részletfizetés lehetőségének részletes feltételei 

és szabályai az adott jogcímeknél kerülnek szabályozásra. 

(12)65 A hallgatót fizetési kötelezettségi határidejének elmulasztása esetén az illetékes Kar Tanulmányi 

Hivatala/Osztálya írásban, tértivevényes küldemény formájában haladéktalanul felszólítja, hogy a 

küldemény kézhezvételétől számított 8 napon belül pótolja fizetési elmaradását vagy igazolja 

szociális helyzetét az illetékes Kar Tanulmányi Hivatalában/Osztályán. A felszólítás történhet a 

hallgató által a beiratkozás alkalmával, vagy adatmódosítási kérelemben megadott e-mail címére 

történő elektronikus levél küldésével is. Elektronikus levél küldése esetén az értesítési vélelem az 

elektronikus levél kiküldését követő napon beáll. A felszólításra vonatkozó eljárás során az írásos, 

tértivevényes küldemény és az elektronikus levél együttesen is alkalmazható. 

                                              
63 Beiktatva a Szenátus 88.dd/2009/10. számú határozatával (2010. július 5.) 
64 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
65 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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(13) Amennyiben a hallgató nem tesz eleget fizetési kötelezettségének és szociális rászorultságát sem 

igazolja a fenti határidőig, úgy a 9. napon az illetékes Kar dékánja a hallgató hallgatói jogviszonyát 

megszünteti. Amennyiben a hallgató által visszaküldött, szociális helyzetét igazoló okiratok alapján 

indokolt, úgy részére az eljáró szervezeti egység részletfizetési kedvezményt vagy fizetési haladékot 

adhat és erről a hallgatót haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a hallgató szociális helyzete nem 

indokolja részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék megadását, akkor a döntésről a hallgatót 

tértivevényes küldemény formájában haladéktalanul értesíteni kell, és fel kell őt szólítani arra, hogy 

a küldemény kézhezvételétől számított 5 napon belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének, 

valamint tájékoztatni kell a mulasztás jogkövetkezményeiről. Amennyiben a hallgató a felszólítás 

ellenére nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a fenti határidőig, úgy a 6. napon az illetékes 

Kar dékánja a hallgató hallgatói jogviszonyát megszünteti. Az eljáráshoz tartozó forma-leveleket a 

Szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 

(14) A hallgatói jogviszonyt megszüntető döntés ellen a hallgató a közléstől, ennek hiányában a 

tudomására jutásától számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet a Felülbírálati Bizottságnál. A 

fellebbezési kérelmet az illetékes Kar Tanulmányi Hivatalában/Osztályán kell leadni. 

(14/A)66 Amennyiben a Szabályzat 26. § (12)-(14) bekezdései szerinti eljárás eredményeként a hallgató 

a hallgatói névsorból törlésre kerül, az Egyetemmel szemben fennálló fizetési tartozásait (pl.: aktív 

félév után be nem fizetett költségtérítési díjat) bírósági úton kell behajtani. 

(15)67  

 

Képzési hozzájárulás 

27. §68 

 

Költségtérítés 

28. § 

 

(1) Az államilag nem támogatott képzésben részt vevő hallgatók költségtérítési díjat fizetnek. 

(2) Az államilag támogatott képzési helyre felvett hallgató költségtérítéses képzésben és az adott 

képzésre meghatározott költségtérítési díj megfizetése esetén folytathatja tanulmányait, 

amennyiben 

a) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben létesített hallgatói jogviszonyt és 

aa) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első alapképzésben 

vesz részt, a képesítési követelményekben előírt képzési időt legalább 8 féléves képzés 

esetén 3 félévvel, egyébként 2 félévvel meghaladó időtartamot meghaladóan, vagy 

ab) első kiegészítő alapképzésben vesz részt a képesítési követelményekben előírt képzési időt 

további 2 félévvel meghaladóan;  

b) a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, a 2005/2006-os tanévben 2006. március 1-

je előtt létesített hallgatói jogviszonyt, és 

                                              
66 Beiktatva a Szenátus 27.b/2010/11. számú határozatával (2010. november 22.) 
67 Hatályon kívül helyezve a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
68 Hatályon kívül helyezve a Szenátus 64.b/2007/08. számú határozatával (2008. július 7.) 
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ba) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első alapképzésben 

vesz részt, a képesítési követelményekben előírt képzési időt legalább 8 féléves képzés 

esetén 3 félévvel, egyébként 2 félévvel meghaladó időtartamot meghaladóan, vagy 

bb) e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében 

e jogviszony megszűntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben 

vesz részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma meghaladja az új képzés 

képesítési követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves 

képzés esetén 3 félévvel, egyébként 2 félévvel, vagy 

bc) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, a képesítési követelményekben előírt képzési 

időt (4 félévet) további 2 félévvel meghaladóan. 

c) 2006. március 1-jével vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonyt és a 5. § (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott támogatási időt meghaladó félévekben. 

(3) A 2000. szeptember 1-je előtt államilag támogatott képzésben hallgatói jogviszonyt létesített 

hallgatók nem fizetnek költségtérítést tanulmányaik befejezéséig. 

(4) Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/2001-es és a 2001/2002-es tanévben létesítettek hallgatói 

jogviszonyt és államilag finanszírozott képzésben kezdték tanulmányaikat, de már nem számítanak 

államilag támogatott hallgatónak, amennyiben a megkezdett képzés legfeljebb nyolc féléves volt, a 

megkezdett képzésben további két féléven keresztül, egyéb esetekben három féléven keresztül 

költségtérítési díj nem szedhető.  

(5) Nem fizet költségtérítési díjat az adott szakon, szakképzésben folytatott tanulmányainak idejére az 

a hallgató, aki az alábbi feltételeknek együttesen eleget tesz:  

a) 2006. december 31-e előtt költségtérítéses képzésben hallgatói jogviszonyt létesített, és 

b) 2007. augusztus 1-je előtt valamelyik félév első napján terhességi-gyermekágyi segélyben, 

gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban 

részesült és ennek alapján már ténylegesen mentesült a költségtérítés megfizetése alól, és  

c) az adott félév első napján is részesül terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásben vagy gyermekgondozási díjban.  

d)69 
(6) Az (5) bekezdésben megfogalmazott feltételek betartása mellett az a hallgató is jogosult a költségtérítés-

mentességre, akinek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási törvény 50. § (2) bekezdésében meghatározott esetek 
(pl. szülés) miatt 2006. december 31. és 2007. augusztus 1. között bármikor szünetelt és emiatt ténylegesen nem 
mentesült a költségtérítés megfizetése alól, és amennyiben nem szünetelt volna a hallgatói jogviszonya a 
rendkívüli eseményre való hivatkozással, mentesült volna a költségtérítés megfizetése alól.  

Az (5) bekezdésben érintett hallgatói körnek – függetlenül a rá vonatkozó beiratkozási időszaktól – a félév 

első napján, de őszi félév esetén legkésőbb október 15-ig, tavaszi félév esetén legkésőbb március 

15-ig adatszolgáltatási kötelezettségét (költségtérítés megfizetése alóli mentességre jogosultság 

bejelentése, igazolás benyújtása) teljesítenie kell. 

(7) A költségtérítés összegét – az egyetemi tandíjpolitika figyelembe vételével - szakonként a Kari 

Tanács – a képzéssel kapcsolatos valamennyi ráfordításra tekintettel – határozza meg, azzal a 

megkötéssel, hogy annak összege nem lehet kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó 

kiadások egy hallgatóra jutó hányadának 50%-a. Amennyiben a hallgatónak az Egyetemen 

                                              
69 Hatályon kívül helyezve a Szenátus 64.b/2007/08. számú határozatával (2008. július 7.) 
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megkezdett féléveinek száma – beleértve az államilag támogatott képzési idejét is – meghaladja a 

16 félévet, a költségtérítés összege nem lehet kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó 

kiadások egy hallgatóra jutó hányada.  

(8) Az első évfolyamon meghirdetett költségtérítés mértékét a Karok az évente megjelenő Felvételi 

Tájékoztatóban, illetve a Tanulmányi Tájékoztatóban teszik közzé. 

(9) A tanulmányok további éveiben a költségtérítés összege a megelőző évben érvényes költségtérítési 

díjnak legfeljebb a KSH által az előző évre megállapított fogyasztói árindex mértékével növelt 

összege lehet. A költségtérítés összegét a megelőző tanév május 31-ig a Karokon szokásos módon 

kell közzétenni.  

(10) Amennyiben a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató aktív féléveinek száma meghaladja 

az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben/képesítési követelményeiben meghatározott 

képzési időt, úgy tanulmányainak további aktív féléveiben a költségtérítési díjat a felvett tantárgyak 

kreditjei alapján kell fizetnie. Az így megállapított összeg azonban nem lehet magasabb, mint a 

hallgató által az előírt képzési időn belüli utolsó aktív félévben fizetett költségtérítési díj összege.  

(10/A)70 A felvett tantárgyak kreditértékei alapján fizetnek költségtérítési díjat azon hallgatók, akik a (2) 

bekezdés szerint államilag támogatott képzési forma helyett költségtérítéses képzésben folytatják 

tanulmányaikat.  
(11) A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató az adott félévre meghatározott költségtérítést egy összegben a 

képzésért felelős Kar által kitűzött időpontig, a gyűjtőszámlára történő átutalással a hallgatói információs 
rendszeren keresztül köteles befizetni. 

(12) 71  A dékán a hallgató kérelmére, méltányolható körülményeire tekintettel a 26. § (8)-(9) 

bekezdéseiben megadott határidőig a költségtérítés megfizetésére haladékot, részletfizetési 

kedvezményt adhat. A kérelmet az illetékes Kar Tanulmányi Hivatalában/Osztályán kell benyújtani 

a beiratkozás / bejelentési időszak utolsó munkanapjáig. A tanulmányaikat 2012 szeptemberében 

vagy azt követően megkezdett hallgatók ilyen irányú kérelmei tárgyában jelen Szabályzat 8. számú 

mellékletében foglaltak szerint kell eljárni. 

(13) A költségtérítési díj alól mentességet az illetékes Kar dékánjától lehet kérelmezni. Mentességet a 

dékán a kiváló tanulmányi teljesítményű hallgató számára a Szabályzat 26. § (7) bekezdésének 

figyelembevételével adhat. 

(14)72 Amennyiben a hallgató költségtérítési díjfizetési kötelezettségét a beiratkozási/bejelentkezési 

időszak végéig nem teljesítette és fizetési haladékot, részletfizetési kedvezményt vagy fizetési 

mentességet nem kapott, akkor a Szabályzat 26. § (12)-(14) bekezdései szerint kell a hallgatóval 

szemben eljárni. Amennyiben a hallgató féléve aktív és a költségtérítést nem fizette be, és ellene a 

Szabályzat 26. § (12)-(14) bekezdései szerinti eljárás folyamatban van, vizsgára nem jelentkezhet.  

 (15) Az Egyetem megállapodhat gazdálkodó szervezettel, hogy a gazdálkodó szervezet által megjelölt 

személyekkel hallgatói jogviszonyt létesít. Ilyen megállapodás alapján hallgatói jogviszony azzal 

létesíthető, aki egyébként a Ftv-ben meghatározott feltételeknek megfelel. A megállapodásban ki 

kell kötni, hogy a hallgató képzésével kapcsolatos valamennyi költséget a gazdálkodó szervezet 

fizeti ki.  

                                              
70 Beiktatva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
71 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
72 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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(16) 73  Vissza kell fizetni a befizetett önköltség időarányos részét, ha az adtt félév statisztikai 

határnapjáig (őszi félév esetén október 15-ig, tavaszi félév esetén március 15-ig) bejelenti, hogy 

megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.  

 

 

                                              
73 Beiktatva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje 

29. § 

Általános rendelkezések 

 

(1) A hallgató államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésbe való besorolása egy tanév 

időtartamra szól. 

(2)  Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés közötti átsoroláshoz a Központi Tanulmányi és 

Informatikai Iroda Karonként, azon belül szakonként, szakon belül évfolyamonként, évfolyamon 

belül finanszírozási formánként minden tanév végén – a legkésőbb július 20-ig lezárt hallgatók 

megelőző tanévi eredményeiből – legkésőbb július 30-ig elkészíti a hallgatók összesített korrigált 

kreditindexén alapuló tanulmányi rangsort. A tanulmányi rangsorban valamennyi hallgatónak 

szerepelnie kell, függetlenül attól, hogy hány kreditet teljesített, vagy ha az év folyamán megszűnt 

a hallgatói jogviszonya. Az Egyetemre történő első beiratkozást követően, az összesített korrigált 

kreditindex számításánál a hallgató két első félévét kell figyelembe venni, akkor is, ha a 

beiratkozástól számított egy éven belül passzív félévet vett igénybe. Ilyenkor az egyetlen aktív 

félévben teljesített kreditek szolgálnak az összesített korrigált kreditindex alapjául. Ez alól kivételt 

jelent, ha a felsőoktatási törvényben meghatározott okok (szülés, baleset, tartós kórházi kezelés, 

betegség) miatt szünetelt a hallgatói jogviszony. Ezt követően, a hallgató további tanulmányai során 

az összesített korrigált kreditindex számításánál a hallgató utolsó két aktív félévi teljesítményét kell 

minden tanév végén figyelembe venni. Azokat az alapképzés (BA/BSc) harmad évfolyamos, valamint 

a mesterképzés (MA/MSc) másod évfolyamos hallgatókat, akik alapkézpéses (BA/BSc) 

tanulmányaik hatodik, illetve mesterképzéses (MA/MSc) tanulmányaik negyedik aktív félévében 

nem szereznek abszolutóriumot, a rangsor készítésekor a többi évfolyamtól elkülönítetten, külön 

évfolyamként kell kezelni. 

(3)74  Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés közötti átsorolásról a tanév végén, 

legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghozni a döntést. A 

döntést követően 15 napon belül értesíteni kell a hallgatót. 

(4)  Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az Egyetemen 

legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik a felsőoktatási 

törvényben meghatározott okok (szülés, baleset, tartós kórházi kezelés, betegség) miatt vagy más a 

hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni. 

(5)  Nem tekinthető megüresedett államilag támogatott helynek és így nem tölthető be költségtérítéses 

hallgatóval annak az államilag támogatott hallgatónak a helye, aki lezárt féléveivel már igénybe 

vette az adott szakon a képzési időt további két – fogyatékossággal élő hallgatók esetében négy – 

félévvel megnövelt támogatási időt  

(7)  Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek a 

korábban igénybevett államilag támogatott féléveinek száma kettővel – fogyatékossággal élő 

hallgatók esetében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét. 

(8)75  Az átsorolt és az átsorolás alól mentesített hallgatókat a döntésről az illetékes Kar Tanulmányi 

Hivatala/Osztálya írásban értesíti. A döntés ellen a hallgató a közléstől, ennek hiányában a 

                                              
74 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
75 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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tudomására jutásától számított 15 napon belül a Felülbírálati Bizottsághoz  címzett kérelemmel 

élhet. A kérelmet az illetékes kar tanulmányi hivatalában/osztályán kell leadni, amelyet 8 napon 

belül továbbítani kell a Felülbírálati Bizottság részére. Amennyiben a Bizottság szükségesnek ítéli, 

bekérheti az adott hallgató személyi anyagát is.  

(9)  Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják 

tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben. 
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29/A. § 

Az átsorolás szabályai a 2006/2007. tanévben hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében 

 

(1) A 2006/2007-es tanévben tanulmányait alapképzésben (BA/BSc), egyetemi kiegészítő 

alapképzésben megkezdett hallgató, akiről az Egyetem a tanév végén megállapítja, hogy – 

figyelembe véve a 29. § (2)-es bekezdés rendelkezéseit –  az utolsó két olyan félévben, amelyben 

hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem teljesített legalább 30 kreditet, tanulmányait kizárólag 

költségtérítéses képzésben folytathatja tovább. 

(2)  Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak  

a) tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy  

b) az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt nem szerezett 

legalább 30 kreditet, vagy 

c) egyéb okból tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, 

helyére a költségtérítéses képzésben részt vevő, kiemelkedő tanulmányi teljesítményt elérő hallgató 

léphet. 

(3)  Az adott Karon megüresedett államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az a hallgató vehető át, 

aki 

a) az utolsó két bejelentkezett félévében legalább 30 kreditet teljesített és a 29. § (2) bekezdés 

szerinti, az adott szakon és évfolyamon belüli költségtérítéses hallgatókra elkészített hallgatói 

rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek 

b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint a 29. § (2) bekezdése szerinti, az adott 

szakon és évfolyamon belüli államilag támogatott hallgatókra elkészített – az államilag 

támogatott hallgatók költségtérítéses képzésbe történő átsorolása előtti – hallgatói rangsor 

alsó ötödéből a legjobb hallgató összesített korrigált kreditindexe. 

 (4)  Amennyiben az adott szakon és évfolyamon belül megüresedett államilag támogatott helyek 

száma magasabb, mint amennyi költségtérítéses hallgató az adott szakon és évfolyamon belül 

teljesíti a (3)-as bekezdés szerinti feltételeket, és így az adott szakon és évfolyamon belül marad 

betöltetlen államilag támogatott hely, akkor a megmaradó államilag támogatott helyek az alábbiak 

szerint, az itt meghatározott sorrendben tölthetők be: 

a) a szakon belül más évfolyamhoz tartozó hallgatókkal; 

b) a képzési területen belül más szakhoz tartozó hallgatókkal; 

c) más képzési terület bármely szakához, illetve évfolyamához tartozó hallgatókkal. 

A megmaradó államilag támogatott helyek szétosztása az a-b) pontok esetében az illetékes Kar 

dékánjának hatásköre, a c) pont esetében a döntést az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes 

hozza meg. 

A megmaradt államilag támogatott létszámkeret felosztását követően az átsorolási döntést csak a 29. § 

(2)-es bekezdése szerinti rangsor alapján lehet meghozni. 

 

29/B. § 
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Az átsorolás szabályai a 2007. szeptember 1-jével vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezők esetében 

 

 

(1) A 2007. szeptember 1-jével vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 

tanulmányait államilag támogatott alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), első 

kiegészítő alapképzésben megkezdett hallgató, akiről az Egyetem a tanév végén megállapítja, hogy 

az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg 

legalább a szak ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a 

következő tanévben kizárólag költségtérítéses képzésben folytathatja. E bekezdésben foglalt 

feltételek alapján az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók 

száma a tanévben az adott szak adott évfolyámán államilag támogatott képzésben részt vevő 

hallgatóinak 15%-áig terjedhet a (3) bekezdéseben meghatározottak szerint. 

(2) A 2007. szeptember 1-jével vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 

tanulmányait költségtérítéses alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), első 

kiegészítő alapképzésben megkezdett, kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató, a tanév 

végén, a képzési időszak lezárását követő 15. naptól 1 hétig terjedő időszakban nyújthat be kérelmet 

államilag támogatott képzésre történő átsorolásra. A kérvényt az erre szolgáló formanyomtatványon 

az illetékes Kar Tanulmányi Hivatalában/Osztályán kell leadni. 

(3) Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatókról szakonként és szakon belül 

évfolyamonként készített, az összesített korrigált kreditindex alapján csökkenő sorrendű tanulmányi 

rangsorban meg kell állapítani, hogy hány hallgató nem teljesítette a szak adott évfolyamának 

ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség ötven százalékát. Ezen hallgatók közül legfeljebb 

a tanulmányi rangsor alsó 15%-a helyezhető át költségtérítéses képzésre. Azonos összesített 

összesített korrigált kreditindexű hallgatók esetében a döntésnek azonosnak kell lennie. Az 

átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az Egyetemen 

legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik a felsőoktatási 

törvényben meghatározott okok (szülés, baleset, tartós kórházi kezelés, betegség) miatt vagy más a 

hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni. 

(4) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a (3) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó 

hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses képzési formára, akkor ezen hallgatók közül az 

összesített korrigált kreditindex alapján legjobban teljesített hallgatók mentesülnek az átsorolás 

alól.  

(5)  Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak  

a) tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy  

b) az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg 

legalább a szak adott évfolyamának ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség ötven 

százalékát, vagy 

c) egyéb okból tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, 
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helyére a költségtérítéses képzésben részt vevő, kiemelkedő tanulmányi teljesítményt elérő hallgató 

léphet. Az átsorolást az erre szolgáló formanyomtatványon, a Kari Tanulmányi Bizottsághoz címezve, 

írásban kell kérvényezni és a kérelmet az illetékes Kar Tanulmányi Hivatalában/Osztályán kell 

benyújtani a tanév végén, legkésőbb június 30-ig. 

(6)  Az adott Karon megüresedett államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az a hallgató vehető át, 

aki 

a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt 

kreditmennyiségnek legalább az ötven százalékát és a 29. § (2) bekezdés szerinti, az adott 

szakon és évfolyamon belüli költségtérítéses hallgatókra elkészített hallgatói rangsor elején 

lévő hallgató, továbbá akinek 

b) összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint a 29. § (2) bekezdése szerinti, az adott 

szakon és évfolyamon belüli államilag támogatott hallgatókra elkészített – az államilag 

támogatott hallgatók költségtérítéses képzésbe történő átsorolása előtti – hallgatói rangsor 

alsó ötödéből a legjobb hallgató összesített korrigált kreditindexe. 

 (7) Amennyiben az adott szakon és évfolyamon belül megüresedett államilag támogatott helyek száma 

magasabb, mint amennyi költségtérítéses hallgató az adott szakon és évfolyamon belül teljesíti a 

(6)-os bekezdés szerinti feltételeket, és így az adott szakon és évfolyamon belül marad betöltetlen 

államilag támogatott hely, akkor a megmaradó államilag támogatott helyek betöltésekor a 

29/A. § (4) pontjában meghatározottak szerint kell eljárni.  
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29/C. § 

Az átsorolás szabályai a doktori képzésben résztvevők esetében 

 
76Doktori képzésben az Nftv. keretei között a doktori szabályzatban meghatározottak szerint dönt az 

illetékes szervezet a hallgatók államilag támogatott és költségtérítéses képzés közötti 

átsorolásáról. 

 

Kollégiumi térítési díj 

30. § 

 

(1)  A 24. § (2)-(3) bekezdésében említett hallgatók a kollégiumi férőhely igénybevétele esetén térítési 

díjat fizetnek. 

(2)  A meghatározott térítési díjat a kollégiumi alapszolgáltatásért és elhelyezésért, valamint a kollégium 

által nyújtott szolgáltatásokért kell fizetni, minden hónap 15-ig.  

(3) A kollégiumi alapszolgáltatásként legalább a jogszabályban a kollégium, illetve diákotthon 

működésének engedélyezéséhez előírt feltételek folyamatos biztosítását és működtetését, továbbá 

a személyi számítógépek, szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kisfogyasztású háztartási 

eszközök üzemeltetési lehetőségét kell érteni. Az alapszolgáltatásokért fizetendő összeghez tartozó 

kollégiumi alapszolgáltatások eleget kell, hogy tegyenek jelen Szabályzat 6/a. számú mellékletében 

foglaltaknak. 

(4) A kollégiumi térítési díj az állami fenntartásban működő kollégiumok esetében azok 

komfortfokozatához igazodik. A kollégiumok komfortfokozatba sorolásának alapelveit (I-IV. 

kategória) e szabályzat 6/b. számú melléklete tartalmazza.  

(5)  Az egyes férőhelyek komfortfokozatba történő besorolását, a kollégiumi térítési díj tanévenkénti 

összegét – az illetékes Kollégiumi Tanács előterjesztése alapján – a Szenátus és az Egyetemi 

Hallgatói Önkormányzat közötti megállapodásban kell rendelkezni a tanév kezdetét megelőző május 

31-ig. A kollégiumi térítési díj konkrét tanévenkénti összegét a 6/c. számú melléklet rögzíti. A 

megállapodást jelen Szabályzat 6/d. számú melléklete tartalmazza. 

(6)  A hallgató írásbeli, a Szabályzat 6/f. számú mellékletét képező formanyomtatványon benyújtott 

kérelmére a Szabályzat 26. § (4) bekezdése értelmében az illetékes Kollégiumi Bizottság a kollégiumi 

díj befizetése alól mentességet, halasztást vagy részletfizetési kedvezményt adhat. A kollégiumi díj 

fizetése alól írásbeli kérelme alapján az a hallgató mentesülhet, aki az alábbi feltételek 

valamelyikének megfelel: 

a) hátrányos helyzetű,  

b) árva,  

c) családfenntartó, 

d) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, 

e) kollégiumi nevelőtanár vagy 

f) kollégiumi rendszergazda. 

                                              
76 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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(7) Az Egyetem a kollégiumi támogatás intézményi keretösszegét kollégiumai között a kollégiumi 

férőhelyek arányában osztja meg. Az egyetemi kollégiumok férőhelyeinek számát a 6/e. számú 

melléklet tartalmazza. 

(8)  A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak a kollégiumban történő elhelyezésért 

(otthondíj megnevezéssel) az adott kollégiumban, az elhelyezés alapján, az államilag támogatott 

nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgatók által fizetendő kollégiumi térítési díj, valamint a 

költségvetési törvényben meghatározott kollégiumi támogatás egy hónapra jutó együttes összegét 

kell havonta fizetniük. Az otthondíj konkrét tanévenkénti összegét a 6/c. számú melléklet rögzíti. 

(9)  A Public Private Partnership keretében felépített/felújított diákotthon igénybevételével kapcsolatos 

díjakat, térítéseket és az azért nyújtandó szolgáltatásokat az Egyetem és az érintett fenntartók 

közötti - a Szenátus által minden évben, a tanév megkezdését megelőző május 31-ig jóváhagyott - 

szerződés rögzíti.  

 

Térítési és egyéb díjak 

31. § 

 

(1)  A hallgatók részére a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, illetve más egyetemi szabályzatokban 

rögzített kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetére jelen Szabályzat díjakat 

határoz meg. 

(2)77 Az (1) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem lehet magasabb 

az adott évre, teljes munkaidőre megállapított  kötelező legkisebb munkabér 5 %-ánál. 

(3)  Az Egyetemen - az (1) bekezdésben megnevezett díjakon kívül - a hallgató által térítési díj fizetése 

mellett vehető igénybe: 

a) a tantervben magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott ismereteknek – a 

hallgató választása alapján – nem magyar nyelven történő oktatása; 

b) az Egyetem eszközeivel előállított, a hallgató részére biztosított és a hallgató tulajdonába 

kerülő dolog (például sokszorosított segédlet); 

c) az Egyetem létesítményeinek (kollégium, szakkollégium, könyvtár, laboratórium, 

számítástechnikai, sport és szabadidő létesítmények) eszközeinek használata (az ingyenes 

szolgáltatásokon kívüli körben); 

d) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott ingyenes nyelvtanulási lehetőségen felül 

további nyelvórák felvétele a hallgató adott idegen nyelven történő nyelvtudásának 

elmélyítése vagy további nyelvek tanulása céljából, az adott szak képzési és kimeneti 

követelményeiben/képesítési követelményeiben az oklevél megszerzéséhez kötelezően előírt 

da) egy nyelvvizsga esetén a nyelvtanulás 3. félévtől,  

db) két nyelvvizsga esetén a nyelvtanulás 5. félévtől, 

dc) három nyelvvizsga esetén a nyelvtanulás 6. félévtől. 

e) 78 a Közgáz Campus tekintetében a sport- és szabadidős létesítmények, eszközeinek használata 

az ingyenes szolgáltatásokon kívüli körben. A Testnevelés 0 kredites kritérium tárgy. A 

hallgatóknak két félévet kell teljesíteni az aláírásért a képzési idő első négy féléve során. A 

                                              
77 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
78 Beiktatva az SZ-41/2013/2014. (2014. II. 10.) számú határozattal. 
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kritériumot teljesített sportolni vágyó hallgatók a továbbiakban csak költségtérítéses formában 

vehetik fel a testnevelés tantárgyat.  

(4) 79  A térítési díj félévente kumulált összege – a (3) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatás 

figyelembe vétele nélkül - egyetlen esetben sem lehet magasabb, mint az önköltség fele. 

(5) 80  Államilag támogatott vagy önköltséges képzésben a hallgató a szak képzési és kimeneti 

követelményeiben/képesítési követelményeiben az oklevél megszerzéséhez kötelezően előírt 

kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékben tantárgyakat költségtérítési díj fizetése nélkül 

vehet fel.  

Az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó teljesített tantárgyakért, az államilag támogatott vagy 

önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak – a határontúli képzésben résztvevők kivételével – 

az 1. számú mellékletben meghatározott díjat kell fizetnie a képzési ciklus végén. 

(6)81 Felvett, de nem teljesített tantárgyakért az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak 

– a határontúli képzésben résztvevők kivételével – az 1. számú mellékletben meghatározott díjat 

kell fizetnie a leckekönyv lezárása után. Ezen díj mértéke maximum 40.000 forint/hallgató/félév. 

(7) 82  83  Az (5)-(6) pontokban meghatározott jogcímen befolyt díjakat a karok – a kari hallgatói 

önkormányzat egyetértésével – tananyagfejlesztésre, tankönyvellátásra, valamint a hallgatók 

tanulmányaikkal kapcsolatos támogatására, illetve a hallgatók által igénybevett szolgáltatások 

költségeire fordíthatják. 

(7/A)84 85 Amennyiben a hallgató vizsgára bejelentkezett, azonban azon nem jelent meg, úgy jelen 

szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott mértékű díjat köteles fizetni. A díjfizetési 

kötelezettség a részképzési programon részt vevő külföldi vendéghallgatókra nem vonatkozik. A 

díjfizetés alól mentesség csak abban az esetben adható, amennyiben a hallgató a vizsgától számított 

5 munkanapon belül, az érintett tanszék titkárságán hitelt érdemlő módon – a kötelező 

foglalkozástól való távolmaradás igazolásához hasonlóan – igazolja távolmaradását. 

(8) Amennyiben a hallgató az elégtelennel lezárt tantárgyát vagy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által 

meghatározott esetekben a nem elégtelennel lezárt tantárgyát újra felveszi, akkor az ismételten 

felvett tantárgy kreditpontjai összes felvett kreditjét növelik.  

(9)  A hallgató elégtelen érdemjeggyel lezárt vizsgáját (ideértve a „nem jelent meg” bejegyzést is) első 

alkalommal vizsgaismétlési díj fizetése nélkül javíthatja. Az ugyanazon tantárgyból tett harmadik és 

további vizsgáit díjfizetési kötelezettség terheli. 

(10)86 A hallgatónak joga van minden félévben egy – a TVSZ 27. §-ban  meghatározott esetben két - 

sikeres vizsgáját díjfizetés nélkül javítania. 

(11) A vizsgaismétlési díjat a vizsga, illetőleg a záróvizsga ismétlése előtt kell befizetni. 

(12) Díjfizetésre kötelezhető a hallgató, amennyiben évközi tervezési feladatát késedelmesen teljesíti. 

                                              
79 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
80  Módosítva a Szenátus 94/2013/2014.  (2014. IV. 28.) számú határozatával. Önköltséges képzésben a 2014. szeptemberben 
tanulmányaikat első évfolyamon megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.  
81 Beiktatva a Szenátus 60.ab/2008/09. számú határozatával (2009. március 23.) 
82 Beiktatva a Szenátus 60.ab/2008/09. számú határozatával (2009. március 23.) 
83 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
84 Beillesztve a Szenátus 94/2013/2014.  (2014. IV. 28.) számú határozatával. 
85 Módosítva a Szenátus SZ-111.h/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
86 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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(13) Díj fizetésére kötelezhető a hallgató (volt hallgató), ha befizetési kötelezettségét, illetve tanulmányi 

ügyei intézésével kapcsolatos, határidőhöz kötött kötelezettségeit az előírt határidőn belül nem 

teljesíti, vagy a teljesítést elmulasztja. 

(14) A diákigazolvány kiállításával, érvényesítésével, pótlásával kapcsolatos díjak a hallgatót terhelik. 

(15) A hallgató az Egyetemen folytatott tanulmányaival kapcsolatos okiratairól készült másolatainak 

hitelesítését, valamint azok hiteles fordítását eljárási díj megfizetése ellenében kérheti. A 

tanulmányaikat befejezett hallgatók ilyen irányú szolgáltatásokat ugyancsak díjfizetés ellenében 

vehetnek igénybe. A hallgató/volt hallgató sürgős esetekben (1 napon belül) sürgősségi felár 

mellett veheti igénybe a szolgáltatást, amennyiben az adott Kar illetékes szervezeti egysége a 

szolgáltatás 1 napon belüli teljesítését vállalni tudja. 

(16) A magyar és angol nyelven kiállított oklevélmelléklet első példányát térítésmentesen kapja meg a 

hallgató. Minden további példányért díjat kell fizetni.  

(17) A diplomahonosítási,- elismerési díj összegét a Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

szóló szabályzat határozza meg. 

(18) A hallgatók által fizetendő díjak mértékét és kirovásuk jogcímeit jelen szabályzat 1. számú 

melléklete tartalmazza, melyet az Egyetemen szokásos módon kell közzétenni. 
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Külföldi hallgatókra vonatkozó speciális rendelkezések 

32. § 

 

(1) 87  Államilag finanszírozott teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben jogosult részt venni és a 

külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről szóló 

157/2001. (IX. 12.) Korm. Rendelet, valamint a jelen szabályzat szerinti juttatásokban és 

kedvezményekben részesül az Nftv.  39. § (1) bekezdésében meghatározott külföldi hallgató, aki az 

Nftv. 39. § (3) bekezdése, illetve a 157/2001. (IX. 12.) Korm. Rendelet 5. §-a szerinti felvételi 

eljárásban államilag finanszírozott képzésre nyert felvételt. 

(2)88  Államilag finanszírozott részképzésben jogosult részt venni és a 157/2001. (IX. 12.) Korm. 

rendelet szerinti juttatásokban és kedvezményekben részesül az az Nftv. 39. § (1) bekezdésében 

meghatározott külföldi hallgató,   

a) aki nemzetközi megállapodás kifejezett rendelkezése alapján nem költségtérítéses 

tanulmányok folytatására jogosult,  

b) aki nemzetközi megállapodás alapján nem költségtérítéses tanulmányok folytatására jogosult 

ösztöndíjas hallgatónak minősül (magyar, illetve nem magyar állami ösztöndíjjal egyaránt), 

c) viszonosság esetében külföldi államok állami kiküldötteinek gyermekeként tanul. 

(3)  Részképzésben résztanulmányok folytatására az a külföldi hallgató jogosult, aki hazájában hallgatói 

jogviszonnyal rendelkezik. 

(4) Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő külföldi hallgató a tanulmányi és 

vizsgakötelezettségeit, illetve jóváhagyott tanulmányi programját meghaladó tantárgyak felvétele 

esetén azok többletköltségét fedezi. 

(5) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó külföldi hallgató költségtérítéses képzésben folytathat 

tanulmányokat.  

 

Vendéghallgatókra, illetve vendéghallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők áthallgatásra vonatkozó 

speciális rendelkezések 

33. § 

 

(1) Más belföldi felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben az anyaintézményében államilag 

támogatott képzésben vesz részt és Egyetemünkkel vendéghallgatói jogviszonyt létesített, az 

Egyetem államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóival azonos jogok illetik meg, illetve 

azonos kötelezettségek terhelik. 

(2)  Külföldi felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben olyan felsőoktatási intézményből érkezik, 

amellyel az Egyetem szerződéses kapcsolatban áll és benne van a szerződésben megállapított 

kvótában, az Egyetem államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóival azonos jogok illetik 

meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik. 

(3) Az Egyetemen egyéni szervezésű részképzésben vendéghallgatói jogviszonyt létesítő külföldi 

felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben  

                                              
87 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
88 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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a) az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam állampolgára és családtagja 

és anyaegyetemén költségtérítéses formában folytat tanulmányokat, tárgyakat 

tantárgyfelvételi díj fizetése mellett vehet fel az Egyetemen, 

b) nem az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam állampolgára és 

családtagja kizárólag költségtérítéses formában folytathat tanulmányokat. Költségtérítési díja 

a 2. számú mellékletben meghatározott tantárgyfelvételi díj. 

(4)  Más belföldi felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben az anyaintézményében 

a) államilag támogatott képzésben vesz részt, de nem létesített Egyetemünkkel vendéghallgatói 

jogviszonyt, vagy  

b) költségtérítéses képzésben vesz részt  

tantárgyfelvételi díjat köteles fizetni. 

 

Díjfizetési kötelezettség megállapítása 

34. § 

 

(1)89  Az Nftv. és a Korm. rendelet valamint e szabályzatban meghatározott díjak fizetési 

kötelezettségét az adott ügyben első fokon eljáró állapítja meg. 

(2) Téves díjmegállapítás miatt a Hallgató - a díjfizetési kötelezettség megállapításától számított 15 

napon belül - fellebbezéssel élhet az illetékes Kar dékánjánál és kérheti a befizetett összeg 

visszautalását név, bankszámlaszám, adóazonosító jel megadásával. A fellebbezést a Kar dékánja 8 

munkanapon belül bírálja el, és amennyiben megalapozottnak találja a Hallgató kérését, úgy 

haladéktalanul intézkedik a tévesen befizetett összeg visszafizetéséről.  

(3)  A befizetett díjat – téves megállapítás, illetőleg téves befizetés esetét kivéve – nem lehet 

visszakövetelni. 

(4)  A díjak téves megállapítása esetén a jogorvoslati jogkört – másodfokon - a rektor által megbízott 

Felülbírálati Bizottság gyakorolja. 

(5)  A hallgató a költségtérítés összegét, a kollégiumi díjat és az egyéb díjakat az Egyetem által előírt 

módon fizeti be.  

 

A befizetett díjak, térítések felhasználása 

35. § 

 

(1) A költségtérítésből és a térítési díjból befolyt összeg – kivéve a diákigazolvány díjából befolyt összeg 

-  felhasználása az egyetemi költségvetésbe beépített pénzügyi terv szerint történik. 

(2) A hallgatók által befizetett kollégiumi térítési díjból, valamint a kollégiumi szálláshelyek 

értékesítéséből befolyt bevételt - a felmerülő költségek levonása után - az Egyetem az intézményi 

megállapodásoknak megfelelően elsődlegesen a kollégium fejlesztésére fordítja. 

(3) A befizetett egyéb díjak az Egyetem működési kiadásaira fordíthatók. Az összeg felett az illetékes 

Kar dékánja rendelkezik évente a Kari költségvetési tervben elfogadott arányok alapján.  

 

Átmeneti rendelkezések 

                                              
89 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
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36. § 

  

(1)90 Az Élelmiszertudományi Kar, a Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, és a 

Társadalomtudományi Kar hallgatói számára, a 2006/2007-es tanév második (tavaszi) félévi 

tanulmányi teljesítmény után járó tanulmányi ösztöndíj kifizetése a Szenátus által 2006. július 3-án 

elfogadott Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban és annak mellékleteiben meghatározott 

elvek szerint történik. 

(2) A Szenátus 2010. május 3-i ülésén támogatta a tanulmányi ösztöndíjrendszer átalakítását azzal, hogy 

a tanulmányi ösztöndíjat érintő változások a 2010/2011. tanévtől lépnek életbe, az ezen alapuló első 

kifizetésekre a 2010/2011. tanév I. félévének eredményei alapján kerül sor. 

A Szenátus az új rendszer bevezetéséig fenntartja a 37/2009/2010. számú határozatában foglalt 

intézkedéseket, így a 2010/2011. tanév első félévi kifizetések az alábbi korlátozások szerint 

történnek: 

a) Nem kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat a Pesti Campuson azok a hallgatók, akiknek a kreditekkel 
súlyozott számtani átlag alapján számított tanulmányi átlageredménye nem éri el a 3,50-ot, a 
Budai Campusokon a 3,00-át. 

b) A 6,00 fölötti korrigált kreditindexeket visszakerekítjük 6,00-ra és az e fölötti értékek nem 
képezhetik az ösztöndíj differenciálás alapját. 

c) A tanulmányi ösztöndíj havi összege nem lehet nagyobb, mint a Köztársasági Ösztöndíj. 
(3) 91A szabályzat normatívafelosztásra vonatkozó rendelkezései 2010. január 31-én lépnek életbe. 

Kivétel ez alól az Egyetem Élelmiszertudományi, Kertészettudományi, Közigazgatás-tudományi és 

Tájépítészeti kara a 2009/2010 tanév II. félévében a hallgatói normatíva 34 százaléka fordítható 

szociális ösztöndíjak kifizetésére. A 2010/2011 tanév I. félévétől kezdve a szabályzat főszövegében 

szereplő normatívafelosztás érvényes az Egyetem mind a hét karán. 

 

36/A. §92 

 

Tanulmányi ösztöndíjrendszer átalakítása 

 

(1) A tanulmányi ösztöndíjat érintő változások a 2010/2011. tanévtől lépnek életbe, az ezen alapuló első 

kifizetésekre a 2010/2011. tanév I. félévének eredményei alapján kerül sor. 

(2)93  

(3) A Szenátus az új rendszer bevezetéséig fenntartja a 37/2009/2010. számú határozatában foglalt 

intézkedéseket, így a 2010/2011. tanév első félévi kifizetések az alábbi korlátozások szerint 

történnek: 

a) Nem kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat a Pesti Campuson azok a hallgatók, akiknek a kreditekkel 
súlyozott számtani átlag alapján számított tanulmányi átlageredménye nem éri el a 3,50-ot, a 
Budai Campusokon a 3,00-át. 

                                              
90 Módosítva a Szenátus SZ-82.d/2012/2013. (2013. VII. 1.) számú határozatával. 
91 Beiktatva a Szenátus 50/2009/10. számú határozatával (2010. március 8.) 
92 Beiktatva a Szenátus 65.a/2009/10. számú határozatával (2010. május 3.) 
93 Jelen bekezdésben foglaltak 2010. szeptemberétől a 7. § helyébe léptek. 
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b) A 6,00 fölötti korrigált kreditindexeket visszakerekítjük 6,00-ra és az e fölötti értékek nem 
képezhetik az ösztöndíj differenciálás alapját. 

c) A tanulmányi ösztöndíj havi összege nem lehet nagyobb, mint a Köztársasági Ösztöndíj. 
 

Záró rendelkezések 

37. § 

 

(1) Jelen szabályzatot a Szenátus 2007. június 25-i ülésén fogadta el és 2007. augusztus 1-jén lép 

hatályba. Ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott korábbi szabályozás hatályát veszíti. 

(2) Jelen szabályzatot a Szenátus 2007. december 10-i ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba. 

(3) Jelen szabályzatot a Szenátus 2008. július 7-i ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba. 

(4) Jelen szabályzatot a Szenátus 2008. szeptember 29-i ülésén módosította. A módosítások az 

elfogadást követő napon lépnek hatályba. 

(5) Jelen szabályzatot a Szenátus 2009. márciusr 23-i ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba. 

(6) Jelen szabályzatot a Szenárus 2010. március 8-i ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba. 

(7) Jelen szabályzatot a Szenárus 2010. május 3-i ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba. 

(8) Jelen szabályzatot a Szenárus 2010. július 5-i ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba. 

(9) Jelen szabályzatit a Szenátus 2010. november 22-i ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba. 

(10) Jelen szabályzatot a Szenátus 2012. február 20-i ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba. 

(11) Jelen szabályzatot a Szenátus 2013. május 13-i ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba. 

(12) Jelen szabályzatot a Szenátus 2013. július 1-jei ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba, kivétel a 20. § (4) bekezdésében meghatározott szabályok, amelyeket 

felmenő rendszerben, először a 2013/2014. tanév őszi félévében beiratkozott hallgatókra kell 

alkalmazni. 

(13) Jelen szabályzatot a Szenátus 2014. február 10-i ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba. 

(14) Jelen szabályzatot a Szenátus a 2014. április 28-án elrendelt írásbeli szavazása útján módosította. 

A módosítások az írásbeli szavazás lezárását követő napon lépnek hatályba. 

(15) 94 Jelen szabályzat 31. § (7/A) bekezdése 2014. május 19. napján lép hatályba. 

(16) Jelen szabályzatot a Szenátus 2014. június 30-i ülésén módosította. A módosítások az elfogadást 

követő napon lépnek hatályba. 

 

                                              
94 Beiktatva a Szenátus SZ-111.h/2013/2014. (2014. VI. 30.) számú határozatával. 
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Budapest, 2014. június 30. 

 

       A kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

Dr. Rostoványi Zsolt       Dr. Gyarmati Mariann 

rektor         mb. hivatalvezető 
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Mellékletek: 

 

III/2.1. Díjtételek 

III/2.2. Kari mellékletek 

III/2.3. melléklet 

III/2.3/a. Hallgatói munkaszerződés 

III/2.3/b. Az Egyetem és gazdálkodó szervezet közötti szakmai gyakorlatra vonatkozó megállapodás 

III/2.3/c. Doktorandusz szerződés 

III/2.4. melléklet 

III/2.4/a. első fizetési felszólítás 

III/2.4/b. második fizetési felszólítás 

III/2.4/c. hallgatói jogviszony megszüntetése 

III/2.5. melléklet 

III/2.5/a.95  

III/2.5/b.96  

III/2.5/c.97 Kérelem téves díj befizetésének visszafizetésére 

III/2.5/d.98 Kérelem költségtérítési díj halasztására / részletfizetésre / mentesség igénybevételére 

III/2.5/e.99 Átsorolási kérelem 

III/2.6. Kollégiumokra vonatkozó mellékletek  

III/2. 6./a. Kollégiumi alapszolgáltatások  

III/2. 6./b. A kollégiumok komfortfokozatba sorolásának alapelvei 

III/2. 6./c. Kollégiumi térítési díjak  

III/2. 6./d. Megállapodás a Szenátus és a Hallgatói Önkormányzat között  

III/2. 6./e. Kollégiumi felvételi szabályzat  

III/2. 6./f. Kérelem kollégiumi díj halasztására / részletfizetésére / mentességére  

 

                                              
95 Hatályon kívül helyezve a Szenátus 64.b/2007/08. számú határozatával (2008. július 7.) 
96 Hatályon kívül helyezve a Szenátus 64.b/2007/08. számú határozatával (2008. július 7.) 
97 Hatályon kívül helyezve a Szenátus SZ-34.b/2011/12. (2012. II. 20.) számú határozata alapján 2012. március 1-jétől. 
98 Hatályon kívül helyezve a Szenátus SZ-34.b/2011/12. (2012. II. 20.) számú határozata alapján 2012. szeptember 1-jétől. 
99 Hatályon kívül helyezve a Szenátus SZ-34.b/2011/12. (2012. II. 20.) számú határozata alapján 2012. június 1-jétől. 


